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Artikel 1:  
1. Tenzij anders overeengekomen is deze overeenkomst aangegaan voor de 

periode van maximaal drie maanden gerekend vanaf de op de 
verhuurbon vermelde aanvangsdatum; 

2. Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen gerekend, ook 
zaterdagen, zondagen en algemene erkende feestdagen. Een gedeelte 
van en dag wordt als een gehele dag gezien. 

3. Voor machines geldt de huurprijs voor 8 uur per dag, 40 uur per week. 
4. Sommige machines worden alleen verhuurd aan bij ons bekende 

rekeninghouders. 
 
Artikel 2: 
1. Bij de aanvang van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde 

zelf bij de verhuurder op te halen en bij einde van de huurovereenkomst 
bij de verhuurder terug te bezorgen, tenzij partijen zijn overeengekomen 
dat de verhuurder zich met het terughalen van het gehuurde zal 
belasten. Indien dit het geval is zullen de kosten van het brengen en 
terughalen van het gehuurde in rekening worden gebracht. 

2. In het geval dat partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder het 
gehuurde bij de huurder zal bezorgen zal de verhuurder ernaar streven 
het gehuurde op de aanvangsdatum van de overeenkomst  af te leveren 
op het adres waar het gehuurde zal worden gebruikt. Indien de 
verhuurder door overmacht het gehuurde niet tijdig op het afleveradres 
kan bezorgen, zal de huurder geen recht hebben op vergoeding van 
schade ten gevolge van het niet tijdig bezorgen. 

3. In het geval van de huurder bij het laden/lossen van het gehuurde 
gebruik maakt van dienst van een of meerdere werknemer(s) van de 
verhuurder dan geschiedt dit voor risico van de huurder. De verhuurder 
is niet aansprakelijk voor door de huurder geleden schade ten gevolge 
van door genoemde werknemer(s) gemaakte fouten. 

 
Artikel 3: 
1. Het gehuurde dient door de huurder in dezelfde staat te worden 

teruggebracht als waarin de verhuurder het aan de huurder heeft 
geleverd. De huurder wordt geacht het gehuurde zonder gebreken en in 
geheel gereinigde staat te hebben ontvangen. Indien het gehuurde door 
de verhuurder wordt terugontvangen met gebreken en/of in ongereinigde 
staat dan zullen de met het herstel van de gebreken en/of de reiniging 
verband houdende kosten aan de huurder in rekening worden gebracht. 

2. De huurder is verplicht bij diefstal direct aangifte te doen bij de 
plaatselijke politie. Bij diefstal zijn de volgende regelingen van 
toepassing. 
a. huurperiode minder dan 4 weken: 50% credit op het huurtarief +   
  betaling van het nieuwe object 
b. huurperiode meer dan 4 weken: 25% credit op het huurtarief +  
  betaling van het nieuwe object 

 
Artikel 4: 
1. De huurder is verplicht de in de overeenkomst vermelde waarborgsom te 

betalen voor hij het gehuurde in ontvangst neemt. 
2. Nadat het gehuurde weer in bezit is van de verhuurder zal de verhuurder 

de waarborgsom in mindering brengen op de door de huurder 
verschuldigde huurprijs en eventueel bijkomende kosten. 

3. Zodra op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst de 
totaal door de huurder verschuldigde huurprijs het bedrag van de 
waarborgsom overschrijdt is de verhuurder gerechtigd aanvulling van de 
waarborgsom met een door de verhuurder vast te stellen bedrag van de 
huurder te verzoeken. Indien de huurder aan dit verzoek geen gevolg 
geeft, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang op te zeggen. 

 
Artikel 5: 
1. De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te 

gebruiken en als een goed huisvader te beheren. 
2. Dagelijks onderhoud overeenkomstig de onderhoudsvoorschriften is voor 

rekening van de huurder. 
3. De huurder is gehouden zich met betrekking tot het gehuurde tegen 

ieder risico te verzekeren. De volgende preventieve voorschriften zijn 
altijd van kracht; 
-  mobiele objecten, zoals hoogwerkers, dienen na beëindiging van de  
  dagelijkse werkzaamheden te worden voorzien van een wielklem, 
- objecten die verplaatst kunnen worden voorzien van een slot; 
- alle objecten dienen na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden  
  te worden gestald in een afgesloten ruimte. Indien de objecten in een  
  auto worden bewaard dient de auto te worden gestald in een afgesloten  
  ruimte; 
- Indien er via de verhuurder een verzekering is afgesloten en de   
  genoemde preventieve voorschriften zijn niet in acht genomen zal de  
  verzekeraar het aan de verhuurder uitgekeerde schadebedrag op de  
  huurder verhalen; 

4. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan 
te brengen. 

5. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder is de huurder niet 
gerechtigd het gehuurde weder te verhuren of aan anderen in gebruik af 
te staan, in welke vorm dan ook. 

6. De huurder dient de verhuurder er onmiddellijk van in kennis te stellen 
indien er om welke reden dan ook beslag wordt gelegd op huurders 
(on)roerende zaken of op het gehuurde of indien de huurder voornemens 
is Nederland metterwoon te verlaten. 
 
 

7. In het geval van beslag is de huurder verplicht om de beslaglegger 
onverwijld inzage te geven in de huurovereenkomst. 

8. De huurder is verplicht alle boetes die voortvloeien uit het gebruik van de 
huurmaterialen te betalen. 

9. De huurder is verplicht alleen gekwalificeerde personen de machines te 
laten bedienen. 

 
Artikel 6: 
De huurder is verplicht de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde 
te verschaffen. 
 
Artikel 7: 
1. De huurder is verplicht schade of gebreken aan het gehuurde 

onmiddellijk aan de verhuurder te melden en per fax te bevestigen. 
Zonder toestemming van de verhuurder mag niet tot reparatie worden 
overgegaan. 

2. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van de 
huurder is ontstaan, heeft de huurder slechts recht op vervanging van 
het gehuurde gedurende de verdere duur van de overeenkomst. De 
verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gebreken van- of schade aan 
het gehuurde. 

3. Alle schade aan het gehuurde ten gevolge van ondeskundig gebruik,  
gebruik voor doeleinden waarvoor het object niet is bestemd en alle 
andere schade ten gevolg van enige oorzaak die niet als normaal kan 
worden beschouwd, wordt voor rekening van de huurder gerepareerd. 
Deze bepaling is ook van toepassing indien het gehuurde met 
schriftelijke toestemming van de verhuurder door de huurder in gebruik 
is gegeven aan een derde. De huurder blijft altijd aansprakelijk voor het 
gehuurde object. 

 
Artikel 8: 
De huurder is gedurende de looptijd van de huurovereenkomst 
verantwoordelijk voor het gehuurde. De verhuurder is niet aansprakelijk voor 
enige schade welke het gehuurde mocht oplopen na het in ontvangst nemen 
door de huurder. Voor schade, ontstaan tijdens gebruik van het gehuurde, 
aan de huurder of aan een derde, is de verhuurder nimmer aansprakelijk, 
zelfs niet als de schade het gevolg is van het verwerken van ondeugdelijk 
materiaal of van constructiefouten in het gehuurde. De huurder is gehouden 
de verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle door derden bij 
de verhuurder ingediende vorderingen terzake van door of met het gehuurde 
veroorzaakte schade. 
 
Artikel 9: 
1. Deze overeenkomst kan binnen de in artikel 1 bedoelde termijn van 3 

maanden door de verhuurder ten allen tijde met onmiddellijke ingang 
worden beëindigd. 

2. In het geval dat partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder het 
gehuurde zal ophalen bij de huurder dient de huurder een opzegtermijn 
van minimaal 24 uur in acht te nemen en per fax te bevestigen. 

3. De verhuurder kan deze overeenkomst zonder dat sommatie of in 
ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang te beëindigen 
indien de huurder geen gevolg geeft aan het verzoek van de verhuurder 
de waarborgsom aan te vullen indien de huurder deze overeenkomst niet 
of behoorlijk nakomt, zulks ter beoordeling aan de verhuurder. 

4. De verhuurder kan deze overeenkomst eveneens met onmiddellijke 
ingang beëindigen zonder dat sommatie vereist is, in geval van beslag 
wordt gelegd op huurders roerende of onroerende zaken of op het 
gehuurde, aan de huurder (voorlopige) surseance van betaling wordt 
verleend, huurder in staat van faillissement wordt verklaard, huurder in 
aanmerking komt voor de WSNP of anderszins het beheer over zijn 
vermogen verliest of indien huurder overlijdt of Nederland metterwoon 
verlaat. 

 
Artikel 10: 
Wijzigingen en/of aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig 
indien dit schriftelijk is overeengekomen. 
 
Artikel 11: 
a. Bij een verhuurtermijn langer dan 4 weken wordt iedere 4 weken aan de 

huurder gefactureerd. 
b. Elke factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. 
c. Bij niet tijdige betaling is een rentevergoeding verschuldigd van 8% per 

jaar. 
d. De verhuurder is bevoegd na verloop van de onder a. genoemde termijn 

tot invordering over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn daar 
kosten aan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening 
van de huurder, mits verhuurder vooraf heeft gemaand tot betaling. De 
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom 
met een minimum van Eur. 25,00. 

 
Artikel 12: 
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn 
verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. In het geval van een 
geschil is de Arrondissementsrechtbank te Zwolle bevoegd daarover te 
oordelen. 
 


