ALGEMENE LEVERINGS-, EN VERHUURVOORWAARDEN VAN CLEVER STEIGERBOUWBEDRIJF TE LANDGRAAF

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten waarbij wij zaken
verhuren, verkopen, werkzaamheden verrichten zoals het monteren en demonteren en daarmee in verband staande
werkzaamheden.
Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeen gekomen.
Onder contractspartij wordt verstaan een ieder die met ons overeenkomsten sluit.
Onder consument wordt verstaan de contractspartij niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Afspraken met en
toezeggingen van ons en ons personeel zijn voor ons alleen bindend indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn
vastgelegd of anderszins schriftelijk door ons zijn bevestigd.
In onze prijslijsten, catalogi, folders, videobanden en op andere informatiedragers voorkomende gegevens zijn aan
verandering onderhevig en binden ons niet, tenzij gegevens schriftelijk met de contractspartij zijn overeengekomen.
Geringe in de handel toelaatbaar geachte technische niet te vermijden afwijkingen in kleur en maten en technische
uitvoering worden voorbehouden.
Door ons opgegeven maten zijn ca. maten en kunnen door ons zonder vooraankondiging veranderd worden.
Indien op monster wordt gekocht betreft het enkel een indicatie van de geleverde zaak. Levering overeenkomstig het
monster kan niet worden verlangd.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1

3.2

De overeenkomst met de contractspartij komt tot stand zodra de contractspartij onze offerte binnen 30 dagen
ongewijzigd en voor akkoord ondertekend aan ons retour zendt en wij deze hebben ontvangen, dan wel wij in overleg
met de contractspartij onverwijld met de uitvoering beginnen, in welk geval de overeenkomst mondeling tot stand komt.
Wij behouden ons het recht voor om bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien wij dit nodig of
gewenst achten.

Artikel 4 Prijzen
4.1

4.2
4.3

4.4

Onze prijzen gelden in Euro’s exclusief omzetbelasting en heffingen welke van overheidswege worden of zijn opgelegd
op het moment van orderacceptatie, inclusief normale emballage en zijn gebaseerd op normale levering franco huis
en exclusief montage en alle overige bijkomende kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Prijzen voor de door ons verrichte diensten worden in rekening gebracht op basis van de bij ons ten tijde van het
verrichten van de diensten geldende tarieven.
De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, met inbegrip van
loonsommen, berekend volgens de bij ons geldende normale arbeidstijden. Indien een of meer van deze
kostprijsfactoren na de datum van aanbieding een wijziging ondergaan, daaronder begrepen wijziging in rechten,
belastingen, accijnzen of valutakoersen etc. of onvoorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen
prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Indien de overeenkomst is gesloten met een consument is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien wij
de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen. Deze ontbinding dient
binnen een week na kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5. Tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen en adviezen.
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

De door ons in verband met onze aanbieding of in opdracht van de contractspartij verstrekte en vervaardigde
berekeningen, tekeningen, beschrijvingen, modellen, kleur- en materiaalproeven en voorgestelde
constructiemethoden, ontwerpen en adviezen etc. blijven ons eigendom en wij behouden daarvan het auteursrecht. De
contractspartij staat er voor in dat voormelde zaken niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of ten
gebruike worden gegeven en dat zij bij het einde van de overeenkomst of bij het niet sluiten van de overeenkomst
onverwijld aan ons worden teruggegeven. Geringe afwijking van de overeenkomst ten bate van een goede uitvoering
wordt voorbehouden, mits daardoor de essentie van de levering niet wordt aangetast.
Indien wij voor de contractspartij nadere werkzaamheden verrichten, zoals het uitwerken van ontwerpen, statische
berekeningen, montageberekeningen, uitvoeringstekeningen, bezichtiging van bouwwerken, controles en
besprekingen, zij wij gerechtigd de kosten hiermee gemoeid, op basis van het dan geldende uurtarief binnen ons
bedrijf, in rekening te brengen.
Alle door ons verrichte werkzaamheden als omschreven in de leden 1 en 2 worden verricht naar beste weten en
kunnen. Er is sprake van een inspanningsverbintenis.
Wij zijn niet aansprakelijk voor
A.
Ontwerpen die van de contractspartij afkomstig zijn;
B.
De kwaliteit en bruikbaarheid van materialen waarvan de toepassing door de contractspartij of diens
adviseurs is voorgeschreven.
C.
Gebreken in de door ons gemaakte ontwerpen, veroorzaakt door onjuist en/of onvolledig verstrekte
gegevens van de contractspartij of diens adviseurs.
Door ons gegeven adviezen waarvoor wij geen schriftelijke opdracht hebben ontvangen geschieden geheel vrijblijvend
en daarvoor zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 6 Montage en overige werkzaamheden
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

Montage en overige werkzaamheden worden verricht onder normale werkomstandigheden en gedurende voor ons
normale werkuren. Indien montage of de overige werkzaamheden geheel of ten dele buiten deze normale werkuren
moeten plaatsvinden, zijn wij gerechtigd tariefsverhogingen in het uurloon in rekening te brengen op basis van in ons
bedrijf algemeen geldende toeslagpercentages.
De hierna te noemen leveringen, werkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening en risico van de contractspartij:
A.Aanvragen en kosten verband houdende met de voor het werk vereiste vergunningen en de daarvoor benodigde
tekeningen, berekeningen etc;
B.Voorbereidende werkzaamheden welke niet tot onze opdracht behoren, zoals de aanleg van elektrische
voorzieningen, het voorzien van uitsparingen, hak-, breek-, beton-, metsel-, stukadoor- en schilderwerken etcetera;
C.De levering van energie, gas en water voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, zulks te onze genoegen en in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften;
D.Verlichting op de werkplek;
E.Afsluitbare opslagruimte voor gereedschap en materialen;
F.Veiligheids- en andere (voorzorgs)maatregelen overeenkomstig de wettelijke regels;
G.Toegang tot de werkplek middels normaal transport;
H.De lossingwerkzaamheden alsmede het verzorgen van transport vanaf de plaats van lossing naar de plaats van
bestemming en montagewerkzaamheden ter plaatse;
I.Het controleren van de maatvoering van de werkzaamheden welke niet door ons of door ons aangewezen persoon
zijn uitgevoerd;
J.Het geschikt zijn van de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of waartoe de materialen worden
gemonteerd;
K.Het geverifieerd en gecontroleerd zijn van de opgegeven maten en andere gegevens op eventuele tekeningen en/of
specificaties en/of aanwijzingen, waarop de door ons te verrichten montagewerkzaamheden zijn gebaseerd;
L.Het op juiste wijze en tijdige wijze verricht zijn van de werkzaamheden welke verband houden met maar niet behoren
tot opdracht van ons;
M.Het tijdig voor de aanvang van de montage resp. demontage in het bezit zijn door ons van de voorschriften en
aanwijzingen van de contractspartij, bij gebreke waarvan wij niet aan zulke voorschriften resp.
aanwijzingen zijn
gehouden;
N.Het tijdig voor de aanvang van de montage of demontage verwijderd zijn van alle zich op het bouwterrein
bevindende hindernissen, het geëegaliseerd zijn van hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond en het sterk
genoeg zijn van de ondergrond om de door ons op te richten constructie te dragen.
O.Het zonder stoornis laten verlopen van de montage resp. demontage en er voor zorgen dat geen andere
werkzaamheden worden uitgevoerd die een ongestoorde montage resp. demontage verhinderen.
P.Zorgdragen voor aanwezigheid ter plaatse van kostenloos passende voorzieningen voor ons personeel en voor het
overeenkomstig de wettelijke regels en overheidsvoorschriften geaard zijn van de door ons gemonteerde steigers en
steigerconstructies.
Q.Zorgdragen voor het voldaan zijn van eventueel verschuldigde rechten, en het eventueel aanbrengen van
straatmeubilair, zoals afzetting en verlichting.
Genoemde werkzaamheden, leveringen en voorzieningen zijn aanwezig ook als wij buiten de normale werkuren onze
werkzaamheden verrichten en wij dit tijdig aan de contractspartij hebben medegedeeld.
Bij tijdverlies ten gevolge van niet of niet tijdig nakomen door de koper van de in lid 2 van dit artikel genoemde
voorwaarden wordt een zodanige verlenging van de leveringstermijn toegestaan als redelijk is. Voorts zijn de kosten
aan ons veroorzaakt door het niet of niet tijdig voldoen door de contractspartij aan de onder lid 2 van dit artikel
genoemde voorwaarden voor rekening van de contractspartij.
De contractspartij dient ons danwel onze vertegenwoordigers of verzekeraars in staat te stellen de zaken van ons die
zich bevinden bij contractspartij te controleren, te beproeven, af te stellen, te repareren of te vervangen.

Artikel 7 Extra kosten, meer- of minderwerk
7.1

7.2

Wij hebben het recht kosten, die voor ons ontstaan door extra werkzaamheden die ter aanpassing aan de wensen van
de contractspartij dienen plaats te vinden, dan wel door werkzaamheden als omschreven in artikel 6.4 of door het van
kracht worden van overheidsvoorschriften die bij het afsluiten van de overeenkomst aan ons niet bekend waren of
bekend konden zijn, of meerkosten die wij maken omdat levering of montage buiten onze normale werkuren dient
plaats te vinden, aan de contractspartij in rekening te brengen, een en ander zonder dat daaraan een schriftelijke
opdracht van contractspartij ten grondslag ligt.
Meer en minderwerk zal worden verrekend binnen veertien dagen na indiening van de daarop betrekking hebbende
factuur. Indien van toepassing wordt artikel 7A:1646 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 Vervoer
8.1

Indien wij met de contractspartij levering op plaats van bestemming zijn overeen gekomen geschiedt verzending of
vervoer voor onze rekening en ons risico tot de plaats van bestemming die door de contractspartij is aangegeven, voor
zover deze plaats met normale vervoermiddelen op redelijke wijze te bereiken is.

Artikel 9 Leveringstermijn
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

9.7

De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen gekomen.
Deze termijnen gaan in nadat de overeenkomst ex artikel 3 tot stand is gekomen en wij de volledige gegevens voor de
uitvoering daarvan hebben ontvangen.
Wij zijn gerechtigd in gedeelten aan de overeenkomst te voldoen. Dit geldt niet indien de deeluitvoering geen
zelfstandige waarde heeft.
Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden die een realisering op of binnen de opgegeven
leveringstermijn onmogelijk maken, stellen wij de contractspartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.
Ingeval de overeenkomst is gesloten met een consument kan deze ons bij overschrijding van de leveringstermijn
schriftelijk in gebreke stellen. Indien wij binnen vier weken na de ingebrekestelling de overeenkomst nog niet zijn
nagekomen, heeft de consument het recht tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De consument heeft het
recht akkoord te gaan met een laatste levering.
Ingeval de contractspartij geen consument is zijn wij gerechtigd, na mededeling dat de aanvankelijk opgegeven
leverings- resp. montagetermijn zal worden overschreden, een nieuwe termijn op te geven met een maximum van 4
maanden. In plaats van het stellen van deze nieuwe termijn hebben wij ook het recht over te gaan tot opzegging van
de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn indien nakoming te bezwaarlijk is. Voor wat betreft onze
aansprakelijkheid is het bepaalde in artikel 12 van overeenkomstige toepassing.
Indien de verhindering van de nakoming na de nieuwe door ons opgegeven termijn aanhoudt heeft de contractspartij
het recht ons in gebreke te stellen en een nadere termijn te stellen. Indien de niet nakoming na verloop van deze
termijn aanhoudt heeft de contractspartij het recht de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden. Voor wat betreft
onze aansprakelijkheid geldt het bepaalde in artikel 12.

Artikel 10
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6
10.7

10.8

10.9

10.10

Aflevering, oplevering, risico, eigendom

Tenzij anders overeen gekomen geschiedt de levering van zaken en diensten franco huis. Vanaf het moment waarop
de materialen geheel of gedeeltelijk door ons op de bouwplaats of de plaats van levering zijn aangevoerd, draagt de
contractspartij het risico van verlies of beschadiging van die zaken, door welke oorzaak ook ontstaan, alsmede het
risico van alle schade, welke door die zaken mochten worden veroorzaakt, tenzij sprake is van opzet en/of grove
schuld van ons danwel onze leidinggevende ondergeschikten.
De contractspartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze door ons worden afgegeven. Indien de
contractspartij de zaken niet in ontvangst neemt, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies
noodzakelijk voor de aflevering, danwel wij anderszins door toedoen van de contractspartij, niet in de mogelijkheid
verkeren de zaken franco huis te leveren, zullen wij de zaken voor rekening en risico van de contractspartij opslaan
onder kennisgeving aan de contractspartij, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan
met behoud van het recht op schadevergoeding.
Wanneer wij zaken aanbrengen respectievelijk monteren of een werk tot stand brengen, wordt als moment van
levering aangemerkt het tijdstip waarop wij de contractspartij hebben medegedeeld dat de werkzaamheden zijn
voltooid, tenzij anders overeen gekomen.
Kleine, niet essentiële gebreken worden door ons zo spoedig mogelijk hersteld en geven de contractspartij geen recht
de aflevering te weigeren.
Indien de contractspartij bij de levering van door ons geleverde respectievelijk gemonteerde materiaal geen
opmerkingen maakt, wordt de contractspartij geacht het materiaal en de constructie ervan te hebben goedgekeurd en
heeft oplevering plaatsgevonden.
Bij kwantiteitsverschillen zijn wij slechts gehouden de ontbrekende zaken alsnog te leveren.
De eigendom van de door ons krachtens de overeenkomst geleverde zaken gaat eerst op de contractspartij over nadat
deze de tegenprestatie heeft voldaan voor alle door ons aan contractspartij krachtens de overeenkomst geleverde of te
leveren zaken. Indien wij in het kader van deze koopovereenkomsten ten behoeve van de contractspartij
werkzaamheden verrichten die door contractspartij vergoed dienen te worden, geldt de voornoemde voorbehouden
eigendom totdat de contractspartij ook deze vorderingen aan ons heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden
eigendom voor de vorderingen, die wij tegen de contractspartij mochten krijgen wegens tekortschieten van de
contractspartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens ons terzake van dergelijke overeenkomsten.
De contractspartij is verplicht de in lid 1 en lid 7 bedoelde zaken zolang de eigendom nog niet is overgegaan, met de
nodige zorgvuldigheid en gemerkt als eigendom van ons te bewaren en deze voor zijn rekening te verzekeren tegen
brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en overige beschadigingen en de polis aan ons op eerste
aanzegging ter inzage te geven. Wij worden tot generlei vrijwaring van de contractspartij voor diens aansprakelijkheid
als houder van de zaken gehouden. Anderzijds vrijwaart de contractspartij ons voor aanspraken, die derden op ons
mochten hebben en die in verband staan met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
De door ons geleverde zaken die krachtens lid 7 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts
in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De contractspartij is verplicht van zijn afnemers
een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel en hen kenbaar te maken dat zij
alsdan als houder van de zaken worden aangemerkt jegens ons. De contractspartij is niet bevoegd de zaken te
verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
Zolang als de contractspartij zijn verplichtingen als genoemd in lid 7 van dit artikel niet jegens ons heeft voldaan is hij
niet gerechtigd de geleverde zaken te vormen tot een nieuwe zaak, een en ander op straffe van een zonder
ingebrekestelling te verbeuren boete van 10% van de koopsom. Evenmin is hij gehouden te voorkomen dat
vermenging ontstaat, eveneens op straffe van een zonder nadere ingebrekestelling te verbeuren boete van 10% van
de koopsom . Indien de contractspartij desondanks een nieuwe zaak vormt of doet vormen van de door ons geleverde
zaken wordt hij geacht houder te zijn van deze nieuwe gevormde zaak voor ons.

10.11

10.12

10.13

Alle aanspraken van de verzekeraars van contractspartij met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken dient de contractspartij op eerste verzoek aan ons te verpanden op de manier die wordt
voorgeschreven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vordering van ons op de contractspartij.
De contractspartij verbindt zich de vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te
verpanden zonder onze schriftelijke toestemming. Contractspartij verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra wij
daartoe de wens hebben te kennen gegeven, aan ons te verpanden op de wijze als aangegeven in artikel 3:239 BW
tot meerdere zekerheid van onze vorderingen uit welke hoofde dan ook op de contractspartij, een en ander op straffe
van een zonder nadere ingebrekestelling, direct opeisbare boete van 15% van de openstaande vordering, te verhogen
met een zonder nadere ingebrekestelling, direct opeisbaare boete van 5% van de openstaande vordering voor elke
dag dat contractspartij hiermee in gebreke blijft, onverminderd ons recht om nakoming te vorderen alsmede de verdere
schadevergoeding.
Indien de contractspartij tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen respectievelijk van zijn
verplichtingen als neergelegd in de leden 8,9,10,11 en 12 danwel wij goede grond hebben te vrezen dat contractspartij
tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder enige machtiging van
de contractspartij of de rechter terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden, onverminderd onze verdere rechten
jegens de contractspartij waaronder nakoming, opzegging zonder opzegtermijn, ontbinding en/of schadevergoeding.
De contractspartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een zonder nadere
ingebrekestelling direct opeisbare boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Na terugneming zal de
contractspartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke
koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en overige door ons geleden schade. Indien derden
enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden zoals het leggen van
beslag is de contractspartij verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 11
11.1
11.2
11.3

11.4

11.5

11.6
11.7

11.8

Betaling van door ons geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden dient op ons kantoor of op een andere door
ons aangewezen plaats, contant te geschieden in Euro’s, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
Betaling van door ons toegezonden facturen vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum op ons kantoor of door
storting of overschrijving op onze bank- of girorekening.
Bij koop of bestelling van zaken geldt als nadere betalingsvoorwaarde:
- 30% bij het sluiten van de overeenkomst;
- 70 % binnen 14 dagen na levering.
De contractspartij is slechts bevoegd eigen opeisbare vorderingen te verrekenen met opeisbare vorderingen van ons,
indien de omvang van de vorderingen van contractspartij eenvoudig is vast te stellen en deze vorderingen en de
omvang daarvan niet door ons worden betwist. Deze bepaling geldt niet indien de overeenkomst is gesloten met een
consument.
Voor verrekening als bedoeld in lid 4 is een schriftelijke verklaring vereist die inhoudt dat de contractspartij zich op
verrekening beroept waarin hij aangeeft waarop hij zijn vordering baseert. De verrekening wordt geacht plaats te
vinden indien wij niet binnen twee weken na ontvangst van de verrekeningsverklaring reageren met de mededeling
dat aan de eisen van lid 4 van dit artikel niet is voldaan.
Ingeval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de contractspartij te factureren
en daarvoor betaling te verlangen.
Indien de contractspartij niet binnen de overeen gekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat
enige ingebrekestelling is vereist en is de contractspartij verplicht tot vergoeding van een rente van 1% per maand
over het verschuldigde factuurbedrag voor de duur van het verzuim. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een
gehele maand aangemerkt.
Alle werkelijke gerechtelijke en werkelijke buitengerechtelijke kosten, die wij moeten maken tot verhaal van onze
vorderingen op de contractspartij, zijn voor rekening van de in verzuim zijnde contractspartij. De buitengerechtelijke
kosten worden bepaald volgens het incassotarief van de Nederlandse Vereniging Van Gerechtsdeurwaarders met een
minimum van ƒ 250. Indien wij aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12
12.1
12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

Betaling

Reclame, garantie en aansprakelijkheid

Reclamering terzake van gebreken dient schriftelijk te geschieden binnen een week na levering, bij overschrijding van
welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van die gebreken vervalt.
De reclamant dient ons in de gelegenheid te stellen zijn reclame te controleren, bij gebreke waarvan de reclame als
niet ingediend zal worden beschouwd.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, staan wij met inachtneming van het hierna bepaalde in voor de
deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken, de door ons verrichte werkzaamheden, met dien verstande dat wij
alle zaken of onderdelen daarvan welke binnen een periode van ___ jaar na levering door materiaal-, fabricage- of
montage- of constructiefouten of gebreken vertonen, kosteloos vervangen af fabriek, danwel de contractspartij
crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag van de gebrekkige zaak.
Bij nalevering of nabestellingen garanderen wij geen gelijkheid van kleur en uitvoering aan voorafgaande leveringen.
Kosten van (de-) montage of kosten van het vervoer van de zaak naar de fabriek en van het vervoer van de fabriek
naar het werk zijn voor rekening van de contractspartij. Indien de contractspartij een consument is hij in het kader van
een koopovereenkomst gerechtigd aflevering van het ontbrekende te vorderen.
Ten aanzien van geleverde zaken die door ons van derden worden betrokken en waarvoor een fabrieksgarantie geldt,
zijn alleen de garantiebepalingen van de fabriek van toepassing en worden de rechten op garantie door ons aan de
contractspartij overgedragen. Van iedere fabrieksgarantie met betrekking tot de door ons geleverde zaken stellen wij
de contractspartij desverlangd op de hoogte.
In alle gevallen waarin een beroep op garantie wordt gedaan dient de contractspartij op ons verzoek een
afleveringsbon aan ons over te leggen, althans te onzer genoegen aan te tonen wanneer de levering heeft
plaatsgevonden.

12.7

12.8
12.9

12.10
12.11

12.12

Retourzendingen zonder onze voorafgaande goedkeuring worden steeds geweigerd. Ingeval wij toestemming hebben
verleend dient de retourzending franco te geschieden. De zaken die door ons op verzoek van de contractspartij zijn
gecontroleerd en door ons in orde worden bevonden worden belast met de door ons werkelijk gemaakte kosten van
controle en vervoer met een minimum van 10% van het oorspronkelijk netto factuurbedrag betreffende de aan ons
geretourneerde zaak.
Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleuren, maten en technische
uitvoering worden voorbehouden en leveren geen grond op voor aanspraken van de contractspartij op ons.
De garantie geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling, bewerking,
(de) montage of verwerking na onze aflevering of behandeling met producten die niet door ons goed zijn bevonden of
andere buiten onze controle liggende oorzaken. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden zonder onze
voorkennis en/of toestemming werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door ons verrichte
werkzaamheden en/of door ons geleverde zaken ten aanzien waarvan beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de
absolute noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van
de door de betrokken, in onze handelstak erkende reparateur, verstrekte gegevens. Ook staan wij niet in voor
tekortkomingen die zijn ontstaan doordat de contractspartij ons onjuiste gegevens of onjuiste materialen heeft verstrekt
bij de opdracht.
Rechtsvorderingen terzake van reclame of garantie dienen binnen een jaar na tijdige reclamering op straffe van verval
aanhangig te zijn gemaakt.
Behoudens aanspraken tot het betalen van schadevergoeding gebaseerd op bepalingen van dwingend recht en
behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ons of van andere personen die tot onze bedrijfsleiding behoren, en
behoudens ingeval de verzekering dekking biedt, geldt de voldoening aan bovenstaande garantie als enige en
algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding van welke aard dan ook, direct of indirect
waaronder bedrijfsschade, vertragingsschade, schade door het stilliggen van een bedrijf of werkzaamheden, schade
aan roerende of onroerende zaken, aan personen, dieren et cetera zowel bij de contractspartij als bij derden, is
uitgesloten ook indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van onze niet leidinggevende ondergeschikten
en/of van door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of door hulpzaken.
Indien wij ondanks de aansprakelijkheidsbeperking neergelegd in lid 11 gehouden zijn tot het vergoeden van schade in
andere gevallen dan daar omschreven is de vergoeding ten hoogste gelijk aan de factuurprijs van het gebrekkige deel
dat de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

ontbinding overmacht

Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd
de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te
bestaan, danwel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
Ingeval van overmacht door ons is de consument gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en zijn
zowel wij als de consument niet langer gebonden aan de overeenkomst. Ingeval de contractspartij geen consument is,
is hij slechts bevoegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.6 en 9.7 tot ontbinding over te gaan.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke situatie waarin wij een of meerdere van onze
verplichtingen blijvend of tijdelijk, d.w.z. indien de contractspartij geen consument is na verloop van de nieuwe
leveringstermijn als bedoeld in art. 9.6, niet kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten onze schuld
liggen en ons kunnen worden toegerekend. Hieronder worden onder meer begrepen oorlog, (natuur)rampen,
blokkades, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand, en andere bedrijfsstoornissen,
vertraagde levering door onderleveranciers, excessieve ziekte van ons of ons personeel of andere buiten onze
controle liggende oorzaken.
Indien de contractspartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem
voortvloeiend, alsmede ingeval van (een aanvraag van) faillissement, surseance van betaling of liquidatie van (het
bedrijf van) de contractspartij wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht, zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de contractspartij aangegane
overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding
gehouden zijn.
Indien wij de overeenkomst ontbinden, zijn wij gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, geleverde en niet betaalde
zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 14

Verhuur

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn op de huurovereenkomst, naast artikel 14, ook de artikelen 1 t/m 13
en 15 en 16 van overeenkomstige toepassing. De onderstaande bepalingen A t/m F zijn specifieke bepalingen voor de
huurovereenkomst en gelden naast de andere algemene bepalingen. Ingeval van afwijking dan wel onverenigbaarheid tussen
deze specifieke bepalingen en de algemene bepalingen gaan de specifieke bepalingen voor.
A Huurprijzen en huurperioden
A1
A2

A3

A4
A5

A6
A7

B.
B1

B2
B3
B4

C.
C1

C2

C3

C4
C5

C6

C7
C8

C9
C10
C11

De huurprijzen zijn prijzen zoals deze gelden op de datum van ingang van de huur
en overigens conform het
bepaalde in artikel 4.
De door de contractspartij verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de zaken door ons aan
contractspartij ter beschikking worden gesteld
volgens de overeenkomst tot en met de overeengekomen einddatum
danwel, indien deze later valt, de datum waarop de zaken door de contractspartij terug zijn bezorgd danwel door ons
zijn opgehaald.
De zaken worden verhuurd voor periodes van dagen (minimaal 24 uur), weken en/of maanden. De huurtermijnen zijn
ondeelbaar. Indien de contractspartij de zaak eerder retourneert dan overeengekomen is hij de overeengekomen
huurprijs verschuldigd.
De huurperiode loopt van ’s morgens 9.00 u tot de overeengekomen dag ‘s morgen 9.00 u.
Wanneer het gehuurde niet binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggebracht, zal als schadevergoeding
per24 uur de daghuurprijs in rekening worden gebracht vermeerderd met 50 %, conform de dan bij ons geldende
tarieven, zonder dat hieraan het recht tot huur voor een aansluitende periode kan worden ontleend. Een deel van 24
uur geldt als een gehele dag.
Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de
berekening van de huurprijs tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen niet tussentijds worden opgezegd. Huurovereenkomst voor
onbepaalde tijd kan door partijen met nachtneming van een opzegtermijn van een week worden opgezegd met
inachtneming van het hiervoor in A2, A4, A5 en A6 vermelde.

Reclames, garanties en aansprakelijkheid
De te verhuren zaken worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij garanderen dan ook dat deze deugdelijk zijn. In
afwijking van het bepaalde in artikel 12.3 bestaat onze garantie daaruit dat wij, indien tijdens de huurperiode blijkt dat
de gehuurde zaken een gebrek vertonen dat veroorzaakt wordt door een fabricage- constructie- of montagefout, het
gebrek kosteloos herstellen, of nieuwe zaken voor de oude in de plaats stellen.
De huurder dient, direct na het ontstaan van een gebrek of enige schade ons daarvan direct op de hoogte te stellen, bij
gebreke waarvan hij zijn aanspraak op garantie jegens ons verliest.
In noodgevallen wordt onze service als bedoeld onder 1 direct verleend; In de andere gevallen geschiedt dit op
afspraak.
Terzake van de reclames, garantie en aansprakelijkheid is voor het overige het bepaalde in art. 12 van
overeenkomstige toepassing.
verplichtingen contractspartij
Vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de zaken in het depot van ons is contractspartij volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken. De contractspartij dient als een goed huisvader
voor de zaken zorg te dragen, deze te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en op de plaats zoals
overeengekomen. Alle kosten van onderhoud en herstel zijn voor rekening van de contractspartij. Hij is verplicht de
zaken tegen vervangingswaarde te verzekeren terzake van alle schade, risico, vermissing, diefstal, verduistering et
cetera. Op verzoek van ons is contractspartij verplicht de polissen aan ons ter inzage te geven.
Ingeval van schade ontstaan aan zaken is contractspartij op eerste verzoek van ons verplicht zijn vordering op de
verzekeraar aan ons te cederen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3: 239 BW, tot meerdere zekerheid van de
vordering op ons op de contractspartij.
Het is de contractspartij niet toegestaan de zaken onder te verhuren, te verkopen, over te dragen, ter beschikking te
stellen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de contractspartij toegestaan om zonder
schriftelijke toestemming van ons de zaken van de plaats of het werk waarvoor deze bestemd zijn te verwijderen en/of
op andere werken of plaatsen op te stellen en/of deze te vervoeren.
De contractspartij is verplicht bij iedere retourzending van de zaken aan ons om welke reden dan ook, ons drie dagen
van tevoren van het retour zenden op de hoogte te stellen.
De contractspartij is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die aan het gehuurde
wordt toegebracht of ontstaat, tenzij de schade een gevolg is van schuld door ons of ons personeel en uitgezonderd
normale slijtage.
Indien het gehuurde onherstelbaar wordt beschadigd of geheel verloren gaat, is contractspartij aan ons de som
verschuldigd, gelijk aan de aanschafkosten/nieuwwaarde van het gehuurde vermeerderd met de overige door ons
geleden schade.
Huurder stelt ons van elk gebrek, elke schade, vernieling of vermissing etc. direct op de hoogte.
Indien de contractspartij het gehuurde benodigd heeft voor objecten, projecten etc. waarbij het risico dat schade
ontstaat aan de gehuurde zaken, groter is dan normaal, dient de contractspartij dit voor het sluiten van de
overeenkomst te melden.
Huurder stelt ons in de gelegenheid om eenmaal per maand – in nader overleg – controle op het onderhoud van het
gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.
Het is de contractspartij niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming, derden reparaties te laten verrichten
aan het gehuurde.
Nadat wij de zaken retour hebben ontvangen hebben wij het recht om binnen een veertien dagen na ontvangst bij
contractspartij te reclameren dat de zaken niet in goede staat zijn terug ontvangen. Contractspartij is aansprakelijk
voor binnen deze termijn geconstateerde schade.

C12

Gedurende de huurperiode is contractspartij verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en andere
overheidsvoorschriften in acht te nemen. De contractspartij vrijwaart ons voor alle schade voortvloeiende uit het niet
nakomen van zijn verplichtingen.
Ingeval verhuur van zaken is overeen gekomen in gemonteerde staat en de
montage resp. demontage van de
zaken wordt vertraagd door overmacht aan de
zijde van ons zal zulks niet leiden tot enige recht van de
contractspartij met betrekking tot zijn betalingsverplichting en/of datum van ingang en/of van einde van de verhuur etc.
Ingeval overeengekomen is dat de gehuurde zaken aan het einde van de huurtermijn door ons worden opgehaald zal
contractspartij haar materiaal na voorafgaande mededeling voor transport gereed houden. Extra kosten van het niet
nakomen van deze verplichting zijn voor rekening van contractspartij.
De contractspartij is verplicht het gehuurde op de laatste dag van de huurperiode voor ‘smorgens 9.00 u, op een
tijdstip te bepalen in overleg met ons, aan ons te retourneren en is door het enkele feit van niet tijdige retournering in
gebreke, zonder dat enige aannmaning of ingebrekestelling is vereist.
Ingeval na het einde van de huurperiode drie maanden zijn verstreken zonder dat de contractspartij het gehuurde aan
ons heeft geretourneerd, zal hij naast de schadevergoeding ex artikel A 5 aanvullend aan ons verschuldigd zijn de
aanschafkosten voor vervanging van de gehuurde zaken.

C13

C14

C15

C16

D.

Betaling

D1

Waarborgsom en huurprijs dienen voor de aanvang van de huurovereenkomst te worden voldaan tenzij schriftelijk
anders overeen gekomen.
Wij zijn gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, om hetgeen de huurder ons ingevolge deze huurovereenkomst
verschuldigd mocht zijn met de waarborgsom te verrekenen.

D2

E.

Vermenging

E1

De contractspartij draagt er zorg voor dat gedurende de huurperiode de zaken van ons niet worden vermengd met
soortgelijke zaken van derden.
Mocht vermenging desondanks optreden dan is contractspartij gehouden de schade die daaruit voor ons voortvloeit
aan ons te vergoeden.
Tenzij de contractspartij een consument is wordt de schade vastgesteld op de vervangingswaarde van de zaken voor
ons.

E2
E3

F.

Reclamemateriaal

F1

Het is ons toegestaan aan de verhuurde zaken reclameborden te bevestigen.

Artikel 15
15.1.1

15.2
15.3.1

15.4

Geschillen, bewijs en toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot, verband houdende met of voortvloeiend uit de
met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het
arrondissement in de plaats van onze vestiging. Ingeval het geschil behoort tot de absolute competentie van de
kantonrechter wordt het geschil voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde kantonrechter.
De consument heeft het recht om binnen een maand nadat wij ons op deze bepaling hebben beroepen, te bepalen dat
het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter wordt voorgelegd.
Ten aanzien van de verplichtingen van ons en de contractspartij zijn, behoudens
tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van ons beslissend. Deze bepaling geldt niet als de
contractspartij een consument is.
Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Niet van toepassing
en uitdrukkelijk uitgesloten is het Weens koopverdrag.

Artikel 16

Aanvulling algemene voorwaarden

Indien een beding in deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of onredelijk bezwarend wordt geacht behouden wij ons het
recht voor een nieuw beding daarvoor in de plaats te stellen en de algemene voorwaarden dienovereenkomstig aan te vullen en
wijzigen.

