Verhuurvoorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

HTL: HTL Europe b.v.

Huurder: de contractpartij van HTL Europe b.v.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst inzake huur en verhuur van zaken,
inclusief hiermee verband houdende diensten tussen HTL en Huurder waarop HTL deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken met
wederzijdse overeenstemming.
2. HTL wijst uitdrukkelijk de door Huurder van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst; huurperiode
1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging van HTL, door
ondertekening van de overeenkomst door partijen of wanneer HTL met de feitelijke uitvoering van de
overeenkomst is aangevangen.
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de opdrachtbevestiging is
vermeld. De huurperiode gaat in op het moment van afhalen door of namens Huurder bij het magazijn van HTL en
eindigt op het moment waarop het huurmateriaal door of namens Huurder is ontvangen door HTL bij haar
magazijn. Tussen het moment van afhalen en tot het moment van ontvangst door HTL is het huurmateriaal voor
risico van Huurder.
Artikel 4 Huurprijs; betaling; incassokosten
1. Facturering vindt plaats over wekelijkse perioden en aan het eind van de huurovereenkomst tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen. Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na
factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar
de bankrekening van HTL. Na het verstrijken van dertig (30) dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige
betaling heeft plaatsgevonden, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 15% per jaar.
2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
3. De huurprijs is exclusief BTW, verzekering, (hydraulische) olie, (de)montage, bediening, transport-, service- en
onderhoudskosten.
4. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst, gesloten voor bepaalde tijd, blijft het
overeengekomen huurbedrag door Huurder verschuldigd. Indien het mogelijk is het huurmateriaal onder dezelfde
voorwaarden en gedurende dezelfde huurperiode aan derden te verhuren, zullen de ontvangen bedragen, onder
aftrek van gemaakte extra kosten, verrekend worden met het door Huurder verschuldigde.
5. Indien het huurmateriaal ten gevolge van gebreken niet kan worden gebruikt, is Huurder desondanks verplicht
de volledige huurprijs te betalen. Dit is slechts anders indien de gebreken direct aan HTL zijn gemeld, het
huurmateriaal zich binnen de Nederlandse landsgrenzen bevindt en de gebreken niet binnen 24 uur na melding
door HTL zijn verholpen; in dat geval is Huurder, zolang hij van het huurmateriaal geen gebruik kan maken nadat
24 uur na de melding van de gebreken aan HTL zijn verstreken, geen huurprijs verschuldigd.
Indien het huurmateriaal buiten de Nederlandse landsgrenzen is gebracht zijn alle kosten voor onderhoud en
reparatie, inclusief vervanging, voor rekening van Huurder onafhankelijk van de oorzaak.
6. Ingeval de kosten van HTL stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet- en/of regelgeving heeft HTL het recht de
huurprijs te verhogen.
7. Is Huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is HTL
gerechtigd het huurmateriaal te allen tijde terug te halen en komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van Huurder. De kosten moeten worden berekend op basis van de
volgende tabel:

over de eerste 3.000 Euro 15%

over het meerdere tot 6.000 Euro 10%

over het meerdere tot 15.000 Euro 8%

over het meerdere tot 60.000 Euro 5%

over het meerdere 3%
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Indien HTL aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze
voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 5 Levering van het huurmateriaal
1. Het huurmateriaal wordt aan de Huurder aan de magazijnen van HTL ter beschikking gesteld, tenzij anders
overeengekomen. Transport van het huurmateriaal van en naar magazijnen van HTL geschiedt voor rekening en
risico van Huurder ongeacht door welke partij de vervoerder wordt ingeschakeld. Als bewijs van in ontvangst name
door HTL zal door HTL een retourbon worden afgetekend.
2. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. Huurder zal HTL vrijwaren
voor mogelijke aanspraken van derden terzake.
3. Een overeengekomen (af)levertijd of andere planningstijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 6 Verplichtingen van Huurder
1. Huurder dient voor zijn rekening een all-risk verzekering af te sluiten op basis van nieuwwaarde van het
huurmateriaal voor de duur van de gehele huurperiode, aan- en afvoertransport inbegrepen. De verzekeringspolis
dient op naam gesteld te zijn van HTL. Op eerste verzoek zal Huurder inzage verstrekken in de polis. Genoemde
verzekering zal onder andere dekking dienen te verlenen tegen diefstal, vernieling, vermissing, beschadiging of
tenietgaan van het huurmateriaal en wettelijke aansprakelijkheid.
2. HTL stelt het huurmateriaal in goede en gereinigde staat ter beschikking aan Huurder. Huurder zal het
huurmateriaal op het einde van de huurperiode aan HTL retourneren in dezelfde staat als waarin hij het
huurmateriaal aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen. Klachten dienen binnen 24 uur na de ter
beschikking stelling van het huurmateriaal schriftelijk bij HTL te zijn aangemeld. Met verstrijken van genoemde
periode vervalt het recht op reclame. Reclames geven Huurder geen recht zijn betalingen op te schorten,
compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Huurder is verplicht het huurmateriaal als een goed huisvader, voor het doel waarvoor het bestemd is en
zorgvuldig te gebruiken. Het huurmateriaal is ingericht voor normale bedrijfstoestanden.
4. Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTL niet toegestaan het huurmateriaal
weder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, te bezwaren, te vervreemden, en te (laten) demonteren en/of
repareren. Het huurmateriaal blijft te allen tijde eigendom van HTL.
5. HTL heeft het recht om het huurmateriaal tijdens de huurperiode te vervangen door gelijkwaardig
huurmateriaal, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn
volledige medewerking te verlenen.
6. Indien het huurmateriaal door Huurder niet in dezelfde goede en gereinigde staat wordt geretourneerd aan HTL
als waarin hij het huurmateriaal aan het begin van de huurperiode heeft ontvangen en HTL direct, dan wel uiterlijk
binnen een termijn van zeven dagen, na in ontvangst name van het huurmateriaal Huurder in kennis heeft gesteld
van geconstateerde schade, vermissingen, verontreinigingen en/of gebreken, is Huurder aansprakelijk voor alle in
dit kader door HTL gemaakte kosten (zoals huurderving, reparatie- en reinigingskosten), onverminderd de overige
aan HTL toekomende rechten.
Artikel 7

Onderhoud; reparaties

1. Dagelijks en periodiek onderhoud aan het huurmateriaal is voor rekening van Huurder. De Huurder dient het
onderhoud uit te voeren conform de door HTL aangegeven richtlijnen en voorschriften.
2. De kosten van reparaties inclusief bijkomende kosten, zoals reiskosten, die niet voortvloeien uit de normale
slijtage van het huurmateriaal komen voor rekening van Huurder.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Indien HTL toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst is de
aansprakelijkheid van HTL, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot
het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering
overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van HTL beperkt tot 10.000
Euro exclusief BTW.
2. HTL sluit aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving en schade
als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uit. Elke aansprakelijkheid van HTL jegens Huurder vervalt na
verloop van één jaar nadat de overeenkomst is geëindigd.
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3. Huurder verplicht zich HTL te vrijwaren tegen alle aanspraken die derden tegen HTL als HTL en/of als eigenaar
van het huurmateriaal te dier zake mochten doen gelden.
4. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard en door welke oorzaak ook (waaronder tevens wordt
verstaan: schade aan derden, schade ontstaan door toedoen van derden, en gevolgschade, inclusief huurderving)
ontstaan door of aan het huurmateriaal gedurende de huurperiode. In geval van vermissing, diefstal, beschadiging
of tenietgaan van het huurmateriaal is Huurder verplicht HTL hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
Onverminderd hetgeen in de eerste zin is bepaald dient Huurder in geval van vermissing, diefstal, of tenietgaan
van het huurmateriaal aan HTL een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van het huurmateriaal te betalen als
vergoeding voor het huurmateriaal.
Artikel 9

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Verhuurvoorwaarden verstaan elke van de wil van HTL onafhankelijke
omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van HTL of diens leveranciers.
Artikel 10

Opschorting en Ontbinding

1. Indien Huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst
mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stellen
van Huurder of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is HTL te harer de keuze gerechtigd zonder enige
verplichting tot schadevergoeding overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere)
uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2. Indien de behoorlijke nakoming door HTL ten gevolge van een of meer omstandigheden die niet voor rekening
van HTL komen, waaronder de omstandigheden in artikel 9 genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij
tijdelijk hetzij blijvend, heeft HTL het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. HTL is in de gevallen genoemd in artikel 10.1 en 10.2 voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het aan
haar toekomende te vorderen en het huurmateriaal terug te nemen, één en ander onder gehoudenheid van
Huurder de hierdoor door HTL geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan HTL toekomende
rechten. Huurder is gehouden aan het terugnemen van het huurmateriaal door HTL zijn volledige medewerking te
verlenen. Huurder zal in een voorkomend geval aan de curator of bewindvoerder mededelen dat het huurmateriaal
aan HTL in eigendom toebehoort.
Artikel 11

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen HTL en Huurder is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan
naar aanleiding van deze rechtsbetrekkingen zullen bij uitsluiting, aanhangig worden gemaakt bij de rechter te
Rotterdam tenzij HTL ervoor kiest een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- of
vestigingsplaats van huurder.
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