
Algemene verhuurvoorwaarden Brand Equipment
ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, steeds met 
hoofletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt: 

1. Verhuurder: Brand Equipment BV, gevestigd aan Coevorderweg 20a, 7783BE te
Gramsbergen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72038047.

2. Huurder: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf, met wie de Verhuurder een Huurovereenkomst heeft gesloten of
beoogt te sluiten.

3. Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk.
4. Gehuurde: iedere in het kader van de Huurovereenkomst door de Verhuurder ter 

beschikking gestelde of te stellen zaak, zoals een voertuig, apparaat en/of 
aanbouwde(e)l(en).

5. Machine in- en uitgangsformulier: een opnamestaat met betrekking tot het Gehuurde die 
wordt ingevuld op het moment van afleveren van het Gehuurde aan de Huurder, alsook
op het moment van terugontvangen daarvan door de Verhuurder.

6. Huurovereenkomst: iedere tussen de Huurder en Verhuurder tot stand gekomen 
overeenkomst waarmee de Verhuurder zich jegens de Huurder heeft verbonden tot het 
verschaffen van het gebruiksrecht van het Gehuurde tegen betaling van een nader
overeengekomen huurprijs en eventueel bijkomende kosten.

7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van 
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk 
verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elk verhuuraanbod van de
Verhuurder en iedere tot stand gekomen Huurovereenkomst.

2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Huurder, onder
welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van het bepaalde in deze algemene verhuurvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en
Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en
Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene
verhuurvoorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn
overeengekomen. Aanvullingen en/of afwijkingen ten opzichte van deze algemene
verhuurvoorwaarden zijn dan ook slechts bindend indien de Verhuurder deze
uitdrukkelijk heeft geaccepteerd en Schriftelijk aan de Huurder heeft bevestigd.

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene
verhuurvoorwaarden of de Huurovereenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de
overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling
overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het
aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE HUUROVEREENKOMST 

1. Elk aanbod van de Verhuurder is vrijblijvend. Offertes van de Verhuurder zijn geldig voor
de duur van 30 dagen na offertedatum, tenzij de offerte een andere geldigheidsduur
vermeldt.

2. Aan een aanbod van de Verhuurder dat gebaseerd is op door de Huurder verstrekte
onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Huurder geen rechten ontlenen. Voorts kan de
Huurder geen rechten ontlenen aan een aanbod van de Verhuurder dat een kennelijke
fout of vergissing bevat.

3. Door de Verhuurder in zijn aanbod verstrekte informatie met betrekking tot de
specificaties van het Gehuurde betreft slechts een indicatieve opgave.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Verhuurder niet tot de nakoming van een
gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

5. De Huurovereenkomst komt pas tot stand op het moment dat de Huurder de daartoe
door de Verhuurder opgemaakte Schriftelijke overeenkomst heeft ondertekend en weer
in het bezit heeft gesteld van de Verhuurder.

6. Indien de Huurder de Huurovereenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of
rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Huurovereenkomst daartoe
bevoegd te zijn. De Huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor
de nakoming van alle verplichtingen uit die Huurovereenkomst.

ARTIKEL 4. | DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST 

1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de huur eindigt op een bepaalde datum, wordt
de Huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. De Huurovereenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van
een opzegtermijn van een werkdag.

2. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de huur eindigt op een bepaalde datum,
eindigt de Huurovereenkomst door het bereiken van die datum van rechtswege, zonder
dat daartoe opzegging door een der Partijen is vereist. Partijen kunnen in dat geval, vóór
het bereiken van de einddatum, uitdrukkelijk overeenkomen om de Huurovereenkomst
te verlengen, in welk geval overeenkomstig artikel 3.5 een nieuwe Huurovereenkomst
wordt gesloten.

ARTIKEL 5. | LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET GEHUURDE 

1. Het Gehuurde wordt geleverd op de overeengekomen plaats en wijze. Indien Partijen
zulks niet zijn overeengekomen, bepaalt de Verhuurder de plaats en wijze van levering.
Indien het Gehuurde op locatie van de Huurder of een andere door hem aangewezen
locatie wordt afgeleverd, dient de Huurder ervoor zorg te dragen dat op het tijdstip van
aankomst en het afleveradres een persoon aanwezig is die bevoegd is de Huurder te
vertegenwoordigen. Op verzoek van de Verhuurder dient deze persoon zich te
legitimeren.

2. De kosten verbonden aan het voor het eventueel voor aflevering benodigde transport van
het Gehuurde, komen voor rekening van de Huurder.

3. Vanaf het moment van aflevering is het Gehuurde voor rekening en risico van de Huurder.
4. De Verhuurder maakt bij aflevering van het Gehuurde een door de Huurder voor akkoord

te tekenen Machine in- en uitgangsformulier met betrekking tot het Gehuurde.
5. Een eventuele overschrijding van de voor aflevering van het Gehuurde overeengekomen

termijn, brengt de Verhuurder niet zonder meer in verzuim. De Huurder maakt in dat
geval geen aanspraak op enige (geldelijke) compensatie door Verhuurder. Het verzuim
van de Verhuurder treedt niet eerder in dan nadat de Huurder de Verhuurder schriftelijk
in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld
waarbinnen de Verhuurder zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de
nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is
uitgebleven. Door intreden van het verzuim van de Verhuurder, is de Huurder gerechtigd
de Huurovereenkomst te ontbinden tegen kwijtschelding van de overeengekomen
betaling, zonder dat de Verhuurder tot enige verdere schadevergoeding is verplicht.

6. Indien het Gehuurde op locatie van de Huurder of een andere door hem aangewezen
locatie wordt afgeleverd, staat de Huurder ervoor in dat:

- de toegangswegen en aangewezen plaats van opstelling geschikt zijn voor de
aanvoer c.q. opstelling van het Gehuurde;

- alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en worden 
gehandhaafd;

- de bodem van het terrein geschikt is voor het gewicht van het Gehuurde. 
- onmiddellijk bij aankomst adequate assistentie wordt verleend bij het in ontvangst 

nemen van het Gehuurde. 
7. Indien de Huurder niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in de vorige leden voldoet, is

de Verhuurder gerechtigd het Gehuurde mee terug te nemen en de daarmee in verband
extra gemaakte kosten aan de Huurder in rekening te brengen, onverminderd de
verplichting van de Huurder tot voldoening van de volledige overeengekomen huurprijs
en eventueel bijkomende kosten.

8. Het Gehuurde dient uiterlijk op het tijdstip van eindigen van de overeenkomst te worden
teruggeleverd aan de Verhuurder. Teruglevering geschiedt op de daartoe tussen Partijen
overeengekomen plaats en wijze. Indien Partijen zulks niet zijn overeengekomen, bepaalt
de Verhuurder deze plaats en wijze.

9. Indien het Gehuurde na afloop van de Huurovereenkomst op locatie van de Huurder of 
een andere door hem aangewezen locatie wordt afgehaald, dient het Gehuurde op die 
locatie tijdig klaar te staan om te kunnen worden afgehaald. Indien het Gehuurde niet op
de overeengekomen plaats en/of het overeengekomen tijdstip kan worden afgehaald, is
de Verhuurder gerechtigd de daarmee gepaard gaande extra kosten aan de Huurder in 
rekening te brengen.

10. De Huurder dient de verplichtingen als bedoeld in lid 6, voor zover relevant, mede ten
aanzien van de teruglevering van het Gehuurde in acht te nemen. 

11. De Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het Gehuurde schoon wordt teruggeleverd, 
ten minste in dezelfde staat als waarin het Gehuurde aan de Huurder is geleverd.

12. Indien het Gehuurde niet bij het einde van de Huurovereenkomst door Huurder op de in
dit artikel bepaalde wijze aan de Verhuurder is teruggeleverd, dan is de Huurder jegens
de Verhuurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Huurder verbeurt alsdan, 
voor iedere dag dat de Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, een
boete ten bedrage van 3% van de prijs (exclusief btw) die geldt voor de aankoop van een
gelijke of gelijkwaardige zaak, onverminderd het recht van de Verhuurder om volledige
schadevergoeding te vorderen.

13. De kosten verbonden aan het voor het eventueel voor teruglevering benodigde transport
van het Gehuurde, komen voor rekening van de Huurder.

14. Het Gehuurde dient door de Huurder bij de Verhuurder te worden afgemeld bij het einde
van de Huurovereenkomst. Het afmelden geschiedt middels het gezamenlijk door Partijen
invullen en ondertekenen voor akkoord van het Machine in- en uitgangsformulier.

15. Bij de in het vorige lid bedoelde afmelding van het Gehuurde door de Huurder vindt een
inspectie van het Gehuurde door de Verhuurder plaats aan de hand van het Machine in- 
en uitgangsformulier. In geval van geconstateerde schade en/ of gebreken aan het

Gehuurde als gevolg van gebruik daarvan vanwege de Huurder, is artikel 11 van deze 
algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. 

16. Als het Gehuurde bij de teruglevering door de Verhuurder akkoord wordt bevonden,
ontvangt de Huurder vervolgens een kopie van het ondertekende Machine in- en
uitgangsformulier alsmede een door de Verhuurder opgemaakte eindafrekening.

17. Eventuele door de Huurder aan de Verhuurder voldane waarborgsommen worden binnen
acht werkdagen per bank gerestitueerd, onverminderd het bepaalde in artikel 11.9.

ARTIKEL 6. | INHOUD VAN DE HUUROVEREENKOMST 

1. De Huurder verklaart het Gehuurde in de staat te hebben ontvangen als vermeld in het
door de Huurder ondertekende Machine in- en uitgangsformulier en voor het overige, in 
de staat waarin het Gehuurde aan hem is geleverd.

2. De Huurder zal als een goed Huurder voor het Gehuurde zorgdragen. De Huurder dient
het Gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het Gehuurde.
De Huurder mag het Gehuurde uitsluitend laten gebruiken door personen die over de
vereiste kwalificaties voor het bedienen van het Gehuurde beschikken.

3. Het is de Huurder, behoudens voorafgaande Schriftelijke instemming van de Verhuurder,
niet toegestaan het Gehuurde te gebruiken buiten de locatie zoals vermeld in de
Schriftelijke Huurovereenkomst.

4. Behoudens normale slijtage, dient de Huurder het Gehuurde gedurende de periode dat
het Gehuurde hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het
Gehuurde aan hem is geleverd. Eventuele gebreken, storingen of schade aan het
Gehuurde, ontstaan of toegebracht tijdens de periode van verhuur, dienen door de
Huurder onmiddellijk doch binnen 24 uur te worden gemeld aan de Verhuurder. Dit op
straffe van verval van de mogelijkheid zich in enig opzicht op het aldus geconstateerde
gebrek en/of defect en/of schade te kunnen beroepen.

5. Indien de Verhuurder aan de Huurder omtrent het gebruik van het Gehuurde
aanwijzingen verstrekt, zoals middels instructieboeken e.d., is de Huurder gehouden deze
aanwijzingen op te volgen.

6. Het is de Huurder zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Verhuurder niet
toegestaan het Gehuurde onder te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te
stellen.

7. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het Gehuurde
dient na ontdekking daarvan onverwijld aan de Verhuurder te worden medegedeeld.

8. Totdat het Gehuurde na afloop van de huur feitelijk weer ter beschikking is gesteld van
de Verhuurder, komt alle risico van verlies en beschadiging van het Gehuurde voor
rekening van de Huurder, ook voor zover het Gehuurde zich, al dan niet met toestemming
van de Verhuurder, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht
bevinden.

9. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het Gehuurde om niet of
onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in
de vorige zin, draagt de Huurder in de verhouding tot de Verhuurder in elk geval de
verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Huurder de
feitelijke macht over het Gehuurde geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of
overgelaten.

10. Door het aangaan van de Huurovereenkomst machtigt de Huurder de Verhuurder, dan
wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde de plaats of plaatsen waar het
Gehuurde zich bevindt te betreden en het Gehuurde aan een onderzoek te onderwerpen.
De Huurder is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaatsen mogelijk te
maken en zijn medewerking te verlenen aan het door of namens de Verhuurder in te
stellen onderzoek.

11. De Huurder is verplicht het Gehuurde bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij 
tegen alle verzekerbare schade, waaronder brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd
te houden tot de teruggave aan de Verhuurder. De uit deze
verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de Huurder jegens de
verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door de Huurder aan de Verhuurder
geleverd. Op verzoek van de Verhuurder is de Huurder verplicht de verzekeringspolis(sen)
na ontvangst daarvan in het bezit te stellen van de Verhuurder en alle premiekwitanties
binnen vijf dagen na verval van de premie aan de Verhuurder ter inzage te geven.

ARTIKEL 7. | INSPECTIE, ONDERHOUD EN REPARATIE 

1. De Huurder verplicht zich het Gehuurde op eerste verzoek van de Verhuurder voor
inspectie ter beschikking te stellen. De Huurder geeft de Verhuurder op voorhand 
toestemming de gebouwen en terreinen van de Huurder ten behoeve van de inspectie te
betreden.

2. Klein onderhoud van het Gehuurde komt voor rekening en risico van de Huurder. Onder
Klein onderhoud wordt verstaan het dagelijkse onderhoud aan het Gehuurde zoals en niet
beperkt tot het controleren en bijvullen van koelvloeistof, oliën en andere vloeistoffen.

3. Groot onderhoud van het Gehuurde komt voor rekening en risico van de Verhuurder. De
Huurder zal het Gehuurde aan de Verhuurder ter beschikking stellen in/op een voor de
uitvoering van het onderhoud en/of de reparatiewerkzaamheden geschikte ruimte of
locatie.

4. De kosten van het herstel van eventuele gebreken komen voor rekening van de
Verhuurder, tenzij de Verhuurder aantoont dat (het ontstaan van) die gebreken, gelet op
onder meer het bij aanvang van de huur door de Huurder ondertekende Machine in- en
uitgangsformulier, aan de Huurder is toe te rekenen.

5. De Huurder zal geen reparaties (laten) uitvoeren aan het Gehuurde, tenzij dit geschiedt
met voorafgaande Schriftelijk toestemming van de Verhuurder. Uit die toestemming blijkt
expliciet welke reparaties de Huurder mag (laten) verrichten. De Huurder verstrekt in dat
geval aan de Verhuurder een (kosten)specificatie van de uitgevoerde reparatie(s), al dan
niet vergezeld van een bewijs van betaling. Op basis van die specificatie en een deugdelijk
bewijs van betaling van de uitgevoerde reparatie(s), vergoedt de Verhuurder aan de
Huurder de door Huurder gemaakte kosten.

6. Al naar gelang de ernst van het gebrek of de beschadiging, in relatie tot de verwachte
duur van het voor hervatting van gebruik noodzakelijke herstel, staat het de Verhuurder
vrij aan de Huurder een vervangende, gelijkwaardige machine ter beschikking te stellen.
Huurder ontvangt daarvan Schriftelijk bericht.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. De Verhuurder is, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs
rechtvaardigen, bevoegd om de uitvoering van de Huurovereenkomst zonder
voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of de Huurovereenkomst met directe
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

a. de Huurder zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt; dan wel,

b. na het sluiten van de Huurovereenkomst de Verhuurder ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Huurder zijn verplichtingen
niet zal nakomen, de Huurder verzocht is om zekerheid voor de nakoming te stellen
en deze zekerheid binnen een daartoe door de Verhuurder aangezegde redelijke 
termijn is uitgebleven.

2. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Huurder ten aanzien waarvan hij
tekortschiet zoals bedoeld in lid 1 onder a, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de
bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Huurder Schriftelijk in gebreke is gesteld, in
welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Huurder zijn
verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde
termijn nog steeds is uitgebleven.

3. De Verhuurder heeft voorts het recht om de Huurovereenkomst zonder voorafgaande
ingebrekestelling te ontbinden in geval:

a. het faillissement van de Huurder wordt aangevraagd of uitgesproken;
b. de Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. ten laste van de Huurder of op het Gehuurde beslag is gelegd of het Gehuurde van 

overheidswege wordt gevorderd.
4. De Verhuurder roept de ontbinding van de Huurovereenkomst in middels een

aangetekend schrijven aan de Huurder.
5. Indien de Verhuurder de Huurovereenkomst ontbindt overeenkomstig de vorige

artikelleden, is hij gerechtigd onmiddellijke teruggave te vorderen van het Gehuurde op
grond van zijn eerste verzoek daartoe.

6. In vervolg op het bepaalde in het vorige lid verplicht de Huurder zich tot volledige en
onvoorwaardelijke medewerking aan de teruggave van het Gehuurde aan Verhuurder. 
Teruggave dient plaats te vinden op de wijze als bedoeld in artikel 5. 

7. In geval van ontbinding van de Huurovereenkomst zijn alle resterende huurtermijnen
direct opeisbaar. De Huurder dient de aldus opeisbaar geworden huurtermijnen ineens
te voldoen aan de Verhuurder op grond van diens eerste verzoek daartoe. Een en ander
onverminderd het recht van de Verhuurder op volledige vergoeding van de in verband
met de ontbinding gemaakte kosten en/of geleden schade.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT 

1. De Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de
Huurovereenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een
omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Naast
hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder
overmacht verstaan: stakingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen,
productiestakingen, storingen in toevoer van energie en water, brandschade, import-, 
export- en productieverboden en (andere) overheidsmaatregelen,
transportbelemmeringen,  tekortschieten  van toeleveranciers en/of importeurs, extreme
weersomstandigheden, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te
verwerken materialen en/of onderdelen en beschadiging of verlies van het Gehuurde
tussen het moment van het sluiten van de Huurovereenkomst en de feitelijke aflevering
daarvan aan de Huurder.

2. Doet zich aan de zijde van de Verhuurder een omstandigheid van overmacht voor, dan zal
hij de Huurder hiervan met bekwame spoed Schriftelijk in kennis stellen.

3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is (geworden), dan wel de overmachtsituatie
langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht de Huurovereenkomst
middels een buitengerechtelijk Schriftelijke verklaring te ontbinden voor wat betreft het
gedeelte van de Huurovereenkomst dat door overmacht is getroffen. 

4. Indien de Verhuurder bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij
gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de
Huurovereenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige
Huurovereenkomst.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door de Verhuurder vermelde prijzen en
eventueel bijkomende kosten, zoals transportkosten, in euro en exclusief btw.
Verhuurder kan naast de huurprijs een nader te bepalen waarborgsom aan Huurder in
rekening brengen. De Verhuurder is de Huurder over de waarborgsom geen vergoeding
van rente verschuldigd.

2. De huurprijs kan tussentijds eenzijdig door de Verhuurder worden gewijzigd indien zijn
directe kosten stijgen als gevolg van wijzigingen in wet- en/of regelgeving. De Verhuurder
stelt de Huurder daarvan zo spoedig mogelijk Schriftelijk in kennis.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de huur wekelijks gefactureerd.
Betaling vindt plaats middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. De Huurder is nimmer gerechtigd zijn eventuele vorderingen op de Verhuurder te
verrekenen met de door hem aan de Verhuurder verschuldigde betalingen.

5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Huurder van
rechtswege in. De Verhuurder is dan, onverminderd zijn recht om nakoming te vorderen, 
gerechtigd om aan de Huurder met ingang van die datum een rente in rekening te
brengen gelijk aan anderhalf maal de wettelijke handelsrente. Rente over een gedeelte
van een maand wordt berekend over een gehele maand.

6. Alle redelijke kosten in verband met maatregelen welke de Verhuurder voor het geldend
maken van zijn rechten ingevolge de Huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten,
komen voor rekening van de Huurder. 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER 

1. Voor alle schade die tijdens de looptijd van de Huurovereenkomst aan het Gehuurde is
toegebracht of ontstaan, is de Huurder volledig aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat deze
schade het gevolg is van een gebrek aan het Gehuurde, welk gebrek reeds bestond bij het
aangaan van de Huurovereenkomst. De Huurder is in elk geval aansprakelijk voor schade
door verlies, vermissing, verduistering, diefstal, beschadiging en vervreemding van het
Gehuurde. 

2. De Verhuurder heeft voor het Gehuurde een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen afgesloten. Het op die verzekering van toepassing zijnde eigen risico van €
500,- komt voor rekening van de Huurder indien het eigen risico zich verwezenlijkt. Indien
krachtens de door de Verhuurder afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico
van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan de Verhuurder of aan
een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de Huurder voor eventuele verdere schade
onverlet. Indien de schade het gevolg is van enig nadeel dat met of door het Gehuurde is
toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan
de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met
andere schade die de Verhuurder heeft geleden.

3. De Huurder is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, jegens de Verhuurder
aansprakelijk voor (de gevolgen van) alle voorvallen waarbij schade door het Gehuurde
en/of door het gebruik van het Gehuurde is ontstaan of toegebracht aan derden. De
Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden in de meest ruime zin des
woords. De Huurder is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke
aanspraken te vergoeden.

4. De aan de Huurder toerekenbare schade ten gevolge van de onmogelijkheid het
Gehuurde tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand
bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het Gehuurde, 
vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met
besparing van variabele kosten.

5. Indien het Gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door de Huurder
wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld
van de Huurder, is de Huurder aansprakelijk voor alle door de Verhuurder gemaakte
reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van de Verhuurder om volledige
schadevergoeding te vorderen.

6. De Huurder vrijwaart de Verhuurder van alle aanspraken van derden, van welke aard dan
ook, die verband houden met het gebruik van het Gehuurde door of namens de Huurder. 
De Huurder is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te
vergoeden.

7. De Huurder is bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het
Gehuurde, verplicht de vervangingswaarde van het Gehuurde te vergoeden,
onverminderd de overige aan de Verhuurder toekomende wettelijke rechten.

8. Alle lasten, belastingen en heffingen, geheven of verschuldigd wegens het aanwezig of in
gebruik hebben van het Gehuurde tijdens de huurperiode, komen ten laste van de
Huurder. Ten laste van de Huurder komen eveneens alle kosten, schaden of
dwangsommen, onder benamingen in welke vorm dan ook opgelegd of ontstaan ten
gevolge van het aanwezig hebben, dan wel gebruiken door de Huurder van het Gehuurde
tijdens de huurperiode.

9. De eventueel door de Huurder betaalde waarborgsom kan door de Verhuurder worden
verrekend met de vorderingen van de Verhuurder op de Huurder.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER EN VRIJWARING 

1. De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van
door de Huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

2. De Verhuurder heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor de Verhuurder, ondanks
het bepaalde in het overige van deze algemene verhuurvoorwaarden aansprakelijk is, te
herstellen. De Huurder dient de Verhuurder hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij
gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van de Verhuurder ter zake vervalt.

3. De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen
gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene verhuurvoorwaarden enige
aansprakelijkheid van de Verhuurder mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot
ten hoogste de factuurwaarde van de Huurovereenkomst, althans tot dat gedeelte van
de Huurovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van de Verhuurder betrekking heeft.

5. Indien de schade waarvoor de Verhuurder aansprakelijkheid mocht zijn, excessief is, zal
de aansprakelijkheid van de Verhuurder nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de
Verhuurder daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico
van de Verhuurder dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle
rechtsvorderingen en verweren jegens de Verhuurder een jaar.

7. De Huurder vrijwaart de Verhuurder van eventuele aanspraken van derden die in verband
met de uitvoering van de Huurovereenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
anderen dan aan de Verhuurder toerekenbaar is. Indien de Verhuurder uit dien hoofde
door derden mocht worden aangesproken, dan is de Huurder gehouden de Verhuurder
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in
dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Huurder in gebreke blijven in
het nemen van adequate maatregelen, dan is de Verhuurder, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de
Verhuurder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Huurder.

ARTIKEL 13. | DERDENBEDING 
1. De Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat

het eigendom van het Gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het
Gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van
al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.

2. Niettegenstaande het bestaan van de Huurovereenkomst, zal de Huurder het Gehuurde
op eerste verzoek van de Verhuurder aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich
daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het
Gehuurde zal vorderen op grond van niet-nakoming van de verplichtingen van de
Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de Huurovereenkomst
van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te
geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

3. Indien de situatie als bedoeld in lid 2 zich voordoet en de derde het gebruik van het
Gehuurde door de Huurder zou willen continueren, is de Huurder verplicht om op eerste
verzoek van de derde een overeenkomst met de derde te sluiten voor de resterende
looptijd van de Huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

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

5. Het derdenbeding als bedoeld in dit artikel kan noch door de Huurder, noch door de
Verhuurder worden herroepen.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN 
1. Op elke Huurovereenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende

rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal

hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst of daarmee

verband houden, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
4. Indien deze algemene verhuurvoorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de

Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin
opgenomen bedingen.




