VERHUURVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden van Koopman Verhuur gevestigd te
WINTERSWIJK
Algemeen
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verhuren en leveren van goederen
en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden van Koopman Verhuur.
1.2
Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons
uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere
contracterende partijen zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door de wederpartij in van haar
afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk verwezen.
Aanbiedingen
2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een
offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod
binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand
wanneer opdrachtnemer binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt dan wel met de
uitvoering van de opdracht begint.
2.2.
Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s en exclusief B.T.W.
2.3
Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigt
of akkoord verklaard.
Huurperiode
3.1
Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal
de periode als in de overeenkomst vermeld. Voor sommige artikelen geldt een toeslag bij gebruik langer
dan 8 uur per dag.
3.2
Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zondagen feestdagen en andere vrije
dagen meegerekend en telt een gedeelte van de dag als een gehele dag.
3.3
De opdrachtgever, verder ook aan te duiden als huurder, dient de gehuurde goederen uiterlijk op de dag
en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is
overgekomen de overeenkomst te verlengen.
3.4
Indien verhuurde goederen niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd, hebben wij
het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de goederen alsnog geretourneerd worden.
Bezorgen, afhalen en levertijd
4.1
Indien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van verhuurde goederen aan het
door de opdrachtgever opgegeven adres op de begane grond binnen en voor zijn rekening.
4.2
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij
niet tijdige levering dient opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
4.3
De goederen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van
aflevering worden gemeld, voor ingebruikname. Na gebruik worden geen reclames meer geaccepteerd.
4.4
Indien aflevering op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld zijn wij bevoegd de
overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Artikel 15.1 is van
overeenkomstige toepassing.
Risico
5.1
Bij zakelijk gebruik van verhuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor risico van
de opdrachtgever. Voor schade ontstaan aan gehuurde goederen draagt verhuurder zorg voor
verzekering en huurder heeft steeds eigen risico van € 1.000,- welk bedrag bij schade in rekening wordt
gebracht.
5.2
Bij particulier gebruik van verhuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor risico
van de opdrachtgever. Voor schade ontstaan aan gehuurde goederen draagt verhuurder zorg voor
verzekering en huurder heeft steeds eigen risico van € 500,- welk bedrag bij schade in rekening wordt
gebracht.
5.3
Tenzij anders overeengekomen is het transportrisico bij aflevering, maar ook bij transport dat door
hemzelf wordt verricht, van gehuurde goederen, steeds voor de opdrachtgever.
Verplichtingen van de huurder
6.1
Huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij deze heeft
ontvangen, dat wil zeggen, goed onderhouden en geheel gereinigd, e.e.a. behoudens normale slijtage.
6.2
a.
Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt,
aan ons een door ons vast te stellen waarborgsom te voldoen.
b.
Na terugkomst van het gehuurde zal deze waarborgsom aan de huurder gerestitueerd, onder aftrek
van ons nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.
c.
Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder
verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, zijn wij gerechtigd
aanvulling van de waarborgsom met een door ons vast te stellen bedrag te eisen. Betaling hiervan
dient plaats te vinden conform het bepaalde in artikel 14.1 dan wel indien van toepassing artikel
14.2.
6.3
a.
Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed
huurder te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde
bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
b.
De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en voor
het op peil blijven/houden van het oliepeil van gehuurde machines.
c.
Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel zelf
reparaties te verrichten, behoudens op grond van door ons gegeven uitdrukkelijke toestemming.
d.
Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan ons melden,
doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan.
Onderhoud en herstel
7.1
De kosten van noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
7.2
De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele schoonmaak
kosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder.
7.3
Indien buiten de schuld van de huurder schade aan het gehuurde materiaal is ontstaan heeft hij recht op
vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.
7.4
Indien door andere omstandigheden als bedoeld is het vorige lid van dit artikel het gehuurde tijdelijk niet
ter beschikking staat van de huurder, hebben wij het recht de huur door te berekenen.
Eigendom en inspectie
8.1
Wij behouden te allen tijde het eigendom van door ons verhuurd materiaal en door ons wordt derhalve
het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren.
8.2
De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen
verlenen.
Wegraken van materiaal
9.1 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet
ten behoeve van een derde is zonder onze uitdrukkelijke toestemming verboden. Lid 3 van dit artikel is van
overeenkomstige toepassing.
9.2 De huurder dient ons onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op zijn goederen of een
gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de
beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons
bestaande huurovereenkomst.
9.3 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren
gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogte te stellen en
is hij gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan ons te voldoen.
Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht hij zicht onverwijld aangifte te doen bij
de bevoegde autoriteiten.

Beëindiging, opzegging en vervanging
10.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering van
het gehuurde.
10.2 Indien is overeengekomen dat het gehuurde door ons zal worden opgehaald, dient bij opzegging een
termijn van tenminste 24 uur in acht genomen te worden.
10.3 Wij hebben steeds het recht om het gehuurde door gelijkwaardig materiaal te vervangen, zonder dat dit
voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.
Schade
11.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48
uur na het ontstaan ervan, aan Koopman gemeld te worden. De wederpartij verplicht zich de aan het
gehuurde goed door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane
schade aan Koopman te vergoeden tegen de dagwaarde, d.w.z. de huidige nieuwwaarde van 1 stuks
verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van het beschadigde dan wel
verloren gegane goed, dan wel de kosten die met reparatie van het van Koopman gehuurde goed
gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van Koopman
gehuurde goed. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door
Koopman geleden schade. Bovenvermeld artikel is van toepassing in geval van ernstige nalatigheid
en/of grove schuld aan de zijde van de huurder. In alle andere gevallen is steeds, bij schade aan het
gehuurde, van toepassing het eigen risico als vermeld in artikel 5.1 en/of 5.2.
11.2 Koopman is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de wederpartij, die is ontstaan door in
verband met het gehuurde goed. De wederpartij behoudens een consument, zal Koopman vrijwaren voor
eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.
11.3 Koopman verklaart dat er ten behoeve van WAM plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering
is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder, die Koopman vrijwaart, komt evenwel:
11.3.1 Schade aan derden die weliswaar door verzekering op grond van voorgenoemde wet wordt vergoed
toch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor
indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van
de schade.
11.3.2 Het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico.
11.3.3 Schade en gevolgschade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels.
11.4 De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het
onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De
wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van gehuurde
goederen, gezien het feit dat de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs
niet door toeval, of ingreep van een derde.
Boetes, belastingen
12 De wederpartij verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelastingen) en
boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden, te zullen betalen.
Overmacht
13.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.
Indiende periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor opdrachtnemer niet
mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voeldoen is hij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
13.2 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te
verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke
vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het
bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Betaling
14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materialen uitsluitend op contant
basis.
14.2 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen
factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of
verrekening.
14.2 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist,
recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5 % per maand vanaf de vervaldag.
14.3 Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
14.4 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15 % van het achterstallige bedrag.
Aansprakelijkheid
15.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid voor schade ten
gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij de opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel
personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
15.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan
afspreken met ondergeschikte leden van ons personeel.
15.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever
ter beschikking gestelde gegevens.
Annulering
16.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook,
behouden wij het recht nakoming te eisen.
16.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte
kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25 % van het bedrag, dat met de
overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
Opschorting en ontbinding
17.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem
uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in
geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of
liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met redelijke termijn
op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
17.2 In genoemde gevallen is Koopman Verhuur te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of
aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de wederpartij terug te halen
(eigendomsvoorbehoud). De wederpartij is verplicht om aan Koopman de door haar gewenste
medewerking te verlenen. De wederpartij machtigt Koopman bij deze zich toegang tot de gehuurde
goederen te verschaffen. Koopman is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door de wederpartij of
door derden in verband met het terughalen van de goederen c.q. het beëindigen van de
huurovereenkomst wordt geleden.
17.3 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, als mede de uit de
opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk
opeisbaar.
Toepasselijk recht/geschillen
18.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
18.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de
betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de
competentie van de bevoegde rechter te Zutphen.

