Algemene Verhuurvoorwaarden HoogwerkerVerhuur Arnhem B.V.

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde termen de volgende betekenis:
a. Algemene voorwaarden:

De Algemene Verhuurvoorwaarden HoogwerkerVerhuur Arnhem B.V
zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het
Burgerlijk Wetboek.

b. Verhuurder:

Onder verhuurder wordt verstaan, HoogwerkerVerhuur Arnhem B.V.
statutair gevestigd te Groessen aan de Molenstraat 7, 6923 AS.

c. Huurder:

De huurder is degene die door ondertekening van een
geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene
voorwaarden heeft aanvaard.

d. Object:

Eén of meerdere roerende zaken die de verhuurder aan de huurder
in verhuur heeft gegeven.

Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en
overeenkomsten met verhuurder met betrekking tot de verhuur van een object en/of
dienstverlening aan de huurder.

2.2

Indien de verhuurder eenmaal met de huurder een overeenkomst heeft gesloten
met toepassing van deze algemene voorwaarden, dan stemt de wederpartij in met
de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten
met de verhuurder.

2.3

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van
toepassing indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1

Alle door de verhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de
verhuurder schriftelijk eenduidig te kennen heeft gegeven dat het aanbod als een
onherroepelijk aanbod dient te worden beschouwd.

3.2

Een overeenkomst tussen verhuurder en huurder komt slechts tot stand door
ondertekening van een schriftelijke overeenkomst, een door verhuurder op andere
wijze gedane bevestiging dan wel met de uitvoering een aanvang is genomen.

Artikel 4

Duur van de overeenkomst

4.1

Het object is verhuurd voor een periode zoals partijen zijn overeengekomen.

4.2

Bij niet tijdig afmelden van het object wordt de huurprijs per dag
doorberekend en staat het verhuurder vrij op ieder gewenst moment het object
weer tot zich te nemen.
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Artikel 5

(Af)Levering en risico

5.1

Levering vindt plaats door overhandiging van het object aan de huurder, dan wel
door het voorrijden van het transportmiddel waarmee het object wordt vervoerd naar
de plaats van bestemming en overhandiging van het object.

5.2

De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een
normaal transportmiddel goed toegankelijk is. Bij gebreke hiervan zal het object zo
dicht mogelijk bij de openbare weg worden afgeleverd. Tevens dient de huurder
ervoor zorg te dragen dat minimaal 24 uur voor de levering er een ontheffing is van
de gemeente voor het plaatsen van het object in de openbare ruimte. Indien er geen
vergunning aanwezig is, heeft verhuurder het recht, om het object mee terug te
nemen. De huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.

5.3

Bij transport naar de plaats van bestemming en reist het object voor rekening en
risico van de huurder.

5.4

Het object wordt geacht te zijn afgeleverd en het risico hiervan overgegaan op de
verhuurder op het moment van overhandiging aan verhuurder of achterlating van
het object op de overeengekomen plaats van aflevering. Bij achterlating van het
object dient de huurder het object altijd telefonisch en/of per mail af te melden.

5.5

De huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de
afgesproken leveringsdag aanwezig is voor in ontvangstneming van het object.
Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft verhuurder het recht, om het object
mee terug te nemen. De huurder zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd
zijn.

5.6

Huurder zal het object bij het einde van de huurovereenkomst opleveren
in de staat die verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de
soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, dit wil onder meer zeggen
schoon en zonder gebreken.

5.7

Na de overeengekomen einddatum blijft de huurder verantwoordelijk voor en
aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, vervreemding, verduistering, diefstal
of verlies, tot het object zich weer bij de verhuurder bevindt.

Artikel 6

Verplichtingen huurder

6.1

De huurder verplicht zich als een goed huisvader voor het object zorg te dragen.
Huurder is verplicht om de zaken tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake
van alle schade, risico, vermissing en diefstal. De huurder is verplicht de verhuurder
van de omstandigheden in vorige zin genoemd direct in kennis te stellen.

6.2

De huurder is verplicht alle tijdens de huurperiode aan het object ontstane schade te
vergoeden, veroorzaakt door welke reden dan ook, uitgezonderd normale slijtage.
Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het object te (laten) brengen,
noch herstelwerkzaamheden aan het object te (laten) verrichten. Alle gebreken en
of defecten aan het object dienen onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.

6.3

Gedurende de duur van de overeenkomst is de huurder verplicht het object
overeenkomstig de door de verhuurder meegedeelde en/of bedieningsvoorschriften
te behandelen en alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere
voorschriften van de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart verhuurder voor
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alle schade voortvloeiend uit het niet door de huurder in acht nemen van deze
voorschriften.
Artikel 7

Verplichtingen verhuurder

7.1

Verhuurder staat in voor de kwaliteit van het door haar geleverde object, in
overeenstemming met wat de huurder op grond van de overeenkomst
redelijkerwijze mag verwachten.

7.2

Verhuurder zal haar dienstverlening naar beste weten en kunnen en in
overeenstemming met de eisen van een goede professionele praktijk uitvoeren,
hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke
inspanning inhoudt.

7.3

Verhuurder is te allen tijde bevoegd het gehuurde object door een zoveel mogelijk
gelijksoortig object te laten vervangen.

7.4

Verhuurder zal het object verzekeren tegen cascoschade en/of het eigen risico van
wettelijke aansprakelijkheid. Huurder zal ten alle tijde de kosten van het eigen risico
ad € 2500,- per schadegeval op zich nemen.

Artikel 8

Betaling

8.1

a. De betaling van het object geschiedt netto a contant onmiddellijk na
overhandiging.
b. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enige verrekening
uit welke hoofde dan ook contant of door bijschrijving op de bankrekening van
verhuurder te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9

Niet- of niet volledige betaling

9.1

Indien de huurder niet binnen veertien dagen volledig aan zijn betalingsverplichting
voldoet, is hij in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe vereist is.

9.2

Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de huurder zonder ingebrekestelling
een rentevergoeding van 1,5% per maand verschuldigd, gerekend vanaf de
vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van de maand wordt gezien
als volle maand.

9.3.

Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering
en voorts alle overige kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet- of niet
volledige betaling door de huurder zal deze aansprakelijk worden gehouden.

9.4

Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk opeisbaar indien de huurder in staat van
faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke
schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of
wanneer enig beslag op het object en/of vorderingen van de huurder wordt gelegd.
Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de huurder gehouden
verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10

Annulering
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10.1

Huurder is tot tien dagen vóór de overeengekomen afleverdatum bevoegd de
huurovereenkomst te annuleren tegen betaling van een annuleringsvergoeding
van :
a.
60% van het netto wanneer de annulering plaatsvindt tot de 30e dag
voor het tijdstip waarop het object zou worden geleverd.
b.
70% van het netto bedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen
de 29e en 15e dag voor voornoemd tijdstip.
c.
80% van het netto bedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen
de 14e en de 10e dag voor voornoemd tijdstip.
Na het verstrijken van de in de vorige zin genoemde termijn is annulering niet
meer mogelijk en dient 100% van het netto bedrag te worden betaald.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

11.1

Verhuurder aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door huurder gelede
schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van verhuurder in de
nakoming van de huurovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het
bedrag waartoe de verhuurder zijn aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een
verzekeringsovereenkomst.

11.2

Verhuurder is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade,
waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, die door de ondeugdelijkheid van het
door verhuurder geleverde object, verrichte montagewerkzaamheden, vervaardigde
modellen en verstrekte adviezen wordt veroorzaakt.

11.2

Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van
overmacht zoals omschreven in artikel 16.2. De in dit artikel opgenomen
beperkingen gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van verhuurder.

11.3

Voor zover het de door de verhuurder niet naleven van zijn contractuele en/of
wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat de verhuurder jegens derden
aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de huurder hierbij de verhuurder voor alle
gevolgen van deze aansprakelijkheid.

11.4

Huurder is aansprakelijk voor alle schade, die verhuurder ten gevolge van een
tekortkoming in de nakoming van de huurder dan wel het onrechtmatig handelen
van de huurder mocht lijden.

11.5

Huurder is aansprakelijk ten aanzien van regiefouten.

Artikel 12

Reclames

12.1

Het object dient op het moment van overhandiging door huurder te worden
onderzocht of deze beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken
onmiddellijk, althans binnen 24 uur na overhandiging, gespecificeerd en schriftelijk
aan verhuurder te melden.

12.2

Vanaf het moment van het in gebruik nemen van het object vervalt het recht tot
reclameren, tenzij de huurder onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft
dat zulks niet het geval is.
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12.3

Reclames betreffende enige andere tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 24
uur na constatering door de huurder aan verhuurder worden medegedeeld. Niet
nakoming doet het reclamerecht vervallen. Indien er geen melding heeft
plaatsgevonden, kan de huurder zich nimmer op het standpunt stellen dat het
object niet of niet optimaal gebruikt kon worden en mitsdien geen of een lagere
huursom verschuldigd is.

Artikel 13

Ontbinding

13.1

Indien de huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of
niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt, indien wederpartij failliet wordt verklaard, indien
wederpartij zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil
legt en/of indien op het vermogen van de wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag
wordt gelegd, is de wederpartij in verzuim en heeft verhuurder de bevoegdheid de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot
vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.

13.2

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd
om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de huurder
na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst
niet nakomt.

13.3

Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden vastgestelde recht,
wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst.

13.4

In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige
ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het object bij de
huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan
verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding en dergelijke die
door verhuurder bij uitoefening van de hiervoor omschreven bevoegdheid tot
terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de huurder.

Artikel 14

Diefstal

14.1

Vermissing, vervreemding, verduistering of diefstal van het object dient na
ontdekking onverwijld door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden
medegedeeld.

14.2

Bij vermissing, vervreemding, verduistering of diefstal van het object dient
de nieuwwaarde van het object aan de verhuurder te worden vergoed

14.3

In geval van vermissing, vervreemding, verduistering of diefstal van het object is de
huurder niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijn te vergoeden alsof
het goed niet vermist, vervreemd, verduisterd of gestolen is.

Artikel 15

Eigendom

15.1

Het gehuurde object blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder.
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De huurder is niet gerechtigd om het gehuurde object:
i. Aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren, in gebruik te geven of
een andere wijze te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen.
15.2

Onderverhuur van het object aan derden door de huurder is alleen met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder mogelijk.

Artikel 16

Derdenbeding

1.

De verhuurder maakt hierbij het navolgende (derden)beding ten behoeve van een
eventuele financieringsmaatschappij.

2.

Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen
dat het eigendom van de zaken waar mogelijk bij een financieringsmaatschappij
kunnen berusten. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige
huurovereenkomst zal de huurder de zaken op eerste verzoek van de
financieringsmaatschappij afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig
retentierecht of ander recht kan beroepen, indien en zodra de
financieringsmaatschappij afgifte van de zaken zal vorderen op grond van niet
nakoming van de verplichtingen door de verhuurder jegens de
financieringsmaatschappij. Als gevolg van de hiervoor bedoelde opeising van de
zaken door de financieringsmaatschappij wordt de onderhavige huurovereenkomst
(voor zover mogelijk van rechtswege) met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte
aan of terugname van de zaken door de financieringsmaatschappij dient te
geschieden op een door de financieringsmaatschappij aangegeven locatie in
Nederland en huurder verplicht zich daar volledige medewerking aan te verlenen.

3.

Indien de situatie als bedoeld onder sub 2 hiervoor zich voordoet en de
financieringsmaatschappij het gebruik van de zaken door huurder zou willen
continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de
financieringsmaatschappij een huurovereenkomst met de financieringsmaatschappij
te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en
mogelijk onder verder gelijkluidende condities.

4.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk
Wetboek geheel uit.

5.

Het hiervoor in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch
door verhuurder worden herroepen.

Artikel 17

Overmachtsclausule

17.1

In geval van overmacht heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder
enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de
uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te
zijn.
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17.2

Onder overmacht wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de
invloedssfeer van de verhuurder liggen en op grond waarvan van de verhuurder
redelijkerwijs geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd,
daaronder begrepen de hieronder niet limitatieve opgesomde omstandigheden:
ziekte, gebreken in hulp- en transportmiddelen, brand, verkeersbelemmeringen,
gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, vorst, overstroming,
storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden.

Artikel 18

Geschillen

18.1

Op alle geschillen voortvloeiend uit de tussen verhuurder en de huurder gesloten
overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing

18.2

Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst tussen partijen mochten
ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de
Rechtbank Gelderland, Nederland.

Artikel 19

Inwerkingtreding

19.1

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 Januari 2019.
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