Algemene huurvoorwaarden
Art.1: Duur van de huur
1.01: De huur gaat in:
- ofwel op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in
ontvangst neemt.
- ofwel op het ogenblik dat het gehuurde aan een transporteur is
overgedragen.
- ofwel op het ogenblik dat het gehuurde door ons wordt geleverd
1.02: De huurder die nalaat het gehuurde af te halen of in ontvangst te
nemen, blijft door de huurovereenkomst verbonden voor de
overeengekomen (vermoedelijke)termijn.
1.03: De huur eindigt:
- wanneer deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen
datum.
- ingeval van vermoedelijke einddatum eindigt de huur enkel bij teruggave
van de gehuurde goederen in onze magazijnen of terughalen door ons.
- Wij hebben het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is
overeengekomen, of wanneer de vermoedelijke huurtijd is overschreden, om
op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief
e-mail of fax minstens één week vooraf.
Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.
1.04: Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, is de
huurder een schadeloosstelling verschuldigd minstens gelijk aan de normale
huurprijs van één dag, met behoud van ons recht om een bijkomende
schadevergoeding te vorderen.
1.05: Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege
en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te
bezorgen. Wij hebben vanaf dat ogenblik het recht ofwel te eisen dat de
huurder het gehuurde terugbrengt, ofwel het gehuurde terug te halen, waar
het zich ook bevindt, zonder een beroep op de rechter te moeten doen. Alle
kosten hiervoor nodig zijn volledig ten laste van de huurder.
Art.2: Eigendomsrecht
Gehuurde materialen en goederen zijn en blijven onder alle omstandigheden
onze eigendom en kunnen noch mogen nooit vervreemd worden. Bij
vervreemding, diefstal of vernieling van deze is steeds de nieuwwaarde
verschuldigd door de huurder / klant
Niet teruggave op het overeengekomen tijdstip is strafbaar als misbruik van
vertrouwen.
Niet teruggegeven goederen worden steeds vergoed aan nieuwwaarde
tevens behouden wij het recht een bijkomende schadeloosstelling te eisen.
Art.3: Risico
3.01: Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurperiode, vanaf in
ontvangst name, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.
Hij/zij wordt geacht deze als een goede huisvader te beheren en vakkundig
met de nodige kennis ter zake te gebruiken.
3.02: wettelijk verplichte keuringen betreffende ARAB en of AREI op het
gebied van veiligheid op toestellen en elektra zijn ten laste van huurder.
3.03: De huurder en zijn afgevaardigde verbinden zich er toe ons binnen
12uur op de hoogte te brengen van volgende schade aan het gehuurde:
- Diefstal van het gehuurde (tevens pv laten opstellen)
- Beschadiging door derden
- rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers of faling
3.04: goederen worden in perfecte staat van onderhoud afgeleverd,
De huurder dient dit te controleren bij in ontvangstneming.
Het in ontvangstnemen door huurder of zijn aangestelde geldt derhalve als
aanvaarding van het gehuurde, in goede staat van werking en onderhoud.
3.05: de huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in
dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Onverminderd zijn verhaal op
derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, minwaarde,
huurderving, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval
of overmacht te kunnen inroepen tegenover ons.
3.06: De huurder is over de hele huurperiode aansprakelijk voor de schade of
hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, aan derden of zichzelf
zou veroorzaken. Hij zal ons vrijwaren voor iedere eis die tegen ons gericht
zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.
3.07: Eventuele vergunningen voor het gebruik en plaatsing van onze
machines en of toestellen zijn volledig ten laste van de huurder, en dienen
indien nodig door deze tijdig aangevraagd te worden bij de bevoegde
instanties.
Ar.4: Leveringen & plaatsing
4.01: Vervoerkosten leveringen en plaatsingen door ons uitgevoerd worden
steeds bijkomend aangerekend en zijn ten laste van de klant.
4.02: Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag en
uur door ons dient geleverd en of geplaatst te worden, dan is de huurder
ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of een

gemachtigde aanwezig is voor de in ontvangst name en of
plaatsingsbespreking.
4.03: Is niemand aanwezig dan zijn wij naar onze keuze gerechtigd het
gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te
rekenen ofwel het gehuurde op de afgesproken plaats af te leveren.

4.04: De terreinen dienen vlot en vrij toegankelijk te zijn, zonder obstakels,
Opdat levering en ophalen van goederen vlot kan plaatsvinden.
Opritten dienen voldoende stevige ondergrond te hebben opdat vastrijden
of andere hinder voorkomen wordt.
Goederen dienen bij ophalen centraal op één plaats verzameld te zijn.
4.05: Wachttijden en of tijdverlies te wijten aan de klant of derden wordt
steeds aangerekend aan 10 euro per 15minuten.
Art.5: Huurprijzen
5.01: Al onze meegedeelde of vermelde prijzen, uitgedrukt in EURO, zijn
exclusief BTW en kunnen te allen tijde gewijzigd worden,
Tenzij voor afgesloten overeenkomsten.
5.02: Huurprijs wordt berekend per dag en loopt door op zon- en feestdagen
met een normale werktijd van 8u per dag.
Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan
de forfaitaire.
5.03: indien de effectieve werktijd de forfaitaire overtreft zal de huurprijs
verhoogd worden pro-rata de supplementaire uren. Hiervoor wordt er
voortgegaan op de aangegeven tijd door de urenteller van de machine.
5.04: Machines in stand-by worden verhuurd aan 50% van de normale
huurprijs. Bij gebruik van deze is de effectieve huurprijs verschuldigd.
5.05: Brandstofverbruik is nooit in huurprijs begrepen. Deze wordt bij het
einde van de huurperiode bijkomend afgerekend aan de geldende dagprijs.
Eventueel bijvullen door de klant enkel met diesel EN590, bij gebruik van
andere (verkeerde) brandstof worden de herstellingskosten verrekend aan
de klant.
Art.6: waarborg & betalingen
6.01: De huurder dient een waarborg te betalen bij het begin van de
huurperiode welke gelijk is aan de vermoedelijke huurprijs + BTW.
6.02: Een bijkomende borgsom kan gevraagd worden bij aanvang van de
huurperiode, deze is bestemd om de verplichtingen van de huurder te
dekken.
Zij mag nooit bestemd worden als een voorschot op de huur en zal pas aan
de huurder worden teruggegeven nadat is gebleken dat de huurder al zijn
verplichtingen is nagekomen en de gehuurde materialen geen gebreken
vertonen. De borgsom geeft nooit recht op intresten.
6.03: Alle verschuldigde bedragen worden ten laatste betaald bij het einde
van de huurperiode (inlevering materialen) Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen.
6.04: Bij afwijking van bovenvermelde werkwijze, uitdrukkelijk en schriftelijk
door ons toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de
maand der aflevering en iedere volgende maand.
6.05: iedere factuur wordt geacht te zijn aanvaard behoudens protest per
aangetekend schrijven binnen de week na haar datum.
6.06: Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel der maatschappij.
Art.7: Allerlei bepalingen
7.01: Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of uit te
lenen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
7.02: Wanneer onderhoud of herstellingen ten gevolge van een normale
slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis
te geven aan ons, waarna wij de werkzaamheden zo spoedig mogelijk
uitvoeren.
7.03: indien plaatsing door ons wordt uitgevoerd, volgens aanwijzingen van
de klant, worden er geen klachten meer aanvaard i.v.m. Deze plaatsingen.
7.04: Klachten en/of beschadigingen die zich voordoen tijdens de
huurperiode bv. Door overspanning, stroomverlies of niet werken van onze
materialen, dienen onverwijld telefonisch te worden gemeld aan ons.
Aan klachten welke ons bereiken na de huurperiode wordt geen gevolg
gegeven.
7.05: Voor feestcomitee’s, en of verenigingen wordt de
verhuurovereenkomst slecht aangegaan op voorwaarde dat er een natuurlijk
persoon zich hoofdelijk verantwoordelijk stelt voor de volledige
huurovereenkomst.
Door ondertekening van een huurovereenkomst en/of in ontvangst nemen
van gehuurde materialen stelt die persoon zich onverdeeld verantwoordelijk
en aanvaard alle voorwaarden.
Art.8: bevoegdheid
Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Turnhout bevoegd, onverminderd nochtans ons recht om de
klant voor de rechtbank van zijn zetel of woonplaats te dagvaarden.

