VERHUURVOORWAARDEN DE WIT BOUWMACHINES B.V.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De
Wit Bouwmachines B.V. – hierna te noemen: ‘De Wit’gedane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met
betrekking tot verhuur en bruikleen waarbij de Wit partij
is, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders
overeengekomen zijn. Voorwaarden door huurders,
afnemers en andere contracterende partijen gehanteerd,
verder te noemen: ‘de huurder’ – zijn niet van toepassing,
ook al is daarnaar door de huurder uitdrukkelijk
verwezen.

Artikel 7 TERUGBEZORGEN
Het gehuurde dient op de laatste dag van de huurtermijn
door huurder voor 17:00 uur terugbezorgd te worden bij
het depot van De Wit. De huurder stemt er mee in het
gehuurde goed op voornoemd tijdstip bij De Wit terug te
bezorgen in dezelfde staat als waarin zij de gehuurde
zaak heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De zaken
dienen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en
verpakt geretourneerd te worden, zoals huurder deze
ontvangen heeft. Indien huurder en De Wit zijn
overeengekomen dat De Wit het gehuurde aan het einde
van de huurtermijn zal ophalen dient huurder er zorg voor
te dragen dat op de ophaaldag vanaf 8:00 uur het
gehuurde gereinigd en gesorteerd op een normale, goed
bereikbare plaats voor transport gereed staat. Indien de
goederen niet in gereedheid zijn gebracht voor transport
brengt De Wit de extra kosten die hierdoor ontstaan zijn
in rekening bij huurder.
Indien en voorzover het gehuurde niet terstond na het
verstrijken van de huurtermijn bij De Wit wordt
geretourneerd, dan wel huurder haar medewerking aan
het ophalen van het gehuurde door De Wit onthoudt,
verkeert huurder van rechtswege in verzuim en is alsdan
een schadevergoeding aan De Wit verschuldigd.

Artikel 2 OFFERTES EN FACTUREN
Alle offertes en aanbiedingen zijn, tenzij door De Wit
uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend
en herroepelijk, ongeacht een eventuele aanvaarding door
de huurder. Aanbiedingen, orders, bestellingen en
huuraanvragen zijn voor De Wit pas bindend na
schriftelijke bevestiging, dan wel door ondertekening van
een overeenkomst of feitelijke uitlevering cq.
terbeschikkingstelling door De Wit aan de huurder van de
aangeboden cq. bestelde goederen.
Artikel
3
PRIJSLIJSTEN,
FOLDERS
EN
RECLAMEMATERIAAL
De inhoud van door De Wit gehanteerde prijslijsten,
folders en andersoortig reclamemateriaal binden haar
niet, tenzij bij overeenkomst dit uitdrukkelijk wordt
bepaald of naar de inhoud van het materiaal uitdrukkelijk
wordt verwezen. Huurder kan geen rechten ontlenen aan
afwijkingen met betrekking tot de prijsstelling,
afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en
gewichten in het door De Wit uitgebrachte
reclamemateriaal.

Artikel 8 HUURPRIJZEN
De huurprijzen zijn gebaseerd op dagprijzen van
maximaal 8 uur gebruik of weekprijzen van maximaal 40
uur gebruik en zijn exclusief BTW, onderhoud, brandstof,
olie en transport. De huur loopt door op zon- en
feestdagen, vorstperiodes en vakanties. Een weekend is
vanaf vrijdag 16:00 uur tot maandag 9:00 uur. De dagen
van aan- en afvoer maken onverminderd deel uit van de
huurperiode.
De Wit heeft het recht de overeengekomen prijzen te
verhogen, indien factoren, waarop de prijzen gebaseerd
en waarop De Wit geen enkele invloed kan uitoefenen,
wijzigen. Onder genoemde factoren zijn ondermeer
begrepen wijziging van vrachttarieven, in- en
uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in
binnen- en buitenland, lonen, salarissen, sociale lasten en
wisselkoersveranderingen. De huurprijzen zijn exclusief
montage of demontage ten behoeve of ten gevolge van
het gebruik door huurder.

Artikel 4 PLAATS VAN VERHUUR
Een overeenkomst tot verhuur van goederen komt tot
stand op het moment dat de huurder en De Wit de
overeenstemming bereiken en gaat in naar gelang het
geval:
− bij afhalen, op het ogenblik dat de huurder het
gehuurde in ontvangst neemt bij De Wit;
− bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde
voor transport geladen wordt door De Wit
Bezorging van de goederen zal geschieden middels door
De Wit te kiezen vervoer.

Artikel 9 WAARBORGSOM
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de
huurder per verhuring een waarborgsom verschuldigd
zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid
met de waarde van het gehuurde. Indien de huurder een
waarborgsom niet tijdig betaalt kan De Wit de
overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het
recht van De Wit op schadevergoeding. De waarborgsom
moet niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op
de verschuldigde huursom. Bij het einde van de
huurovereenkomst kan De Wit, de door de huurder
verschuldigde
bedragen,
verrekenen
met
de
waarborgsom. De waarborgsom wordt eerst teruggegeven
indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen
heeft voldaan.

Artikel 5 TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET
GEHUURDE
De door De Wit opgegeven datum van het ter
beschikking stellen van het gehuurde is geen fatale
termijn. Overschrijding van deze termijn geeft de huurder
niet het recht de overeenkomst te ontbinden, behoudens
na deugdelijke ingebrekestelling en het stellen van een
redelijke termijn om alsnog na te komen.
Artikel 6 CONTROLE
De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de
gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd.
Reclames dienen dan ook plaats te vinden binnen 1 uur
na in ontvangstname door de huurder.
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Artikel 10 BETALING
Betaling vindt plaats à contant bij het retourneren van het
gehuurde goed, dan wel indien partijen overeengekomen
zijn betaling te verrichten door voldoening per factuur.
Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te
worden betaald, zonder enig recht op korting of
verrekening.
Indien huurder zijn betalingsverplichting niet binnen 30
dagen na factuurdatum nakomt verkeert hij van
rechtswege in verzuim, en is hij van rechtswege
verschuldigd 1% rente per maand of gedeelte daarvan tot
het moment van algehele voldoening over het
verschuldigde bedrag. Bij betalingsachterstand van de
huurder heeft De Wit de bevoegdheid ter
beschikkingstelling van gehuurde zaken op te schorten.
Alle vorderingen en uitstaande goederen worden terstond
opeisbaar wanneer het faillissement dan wel surseance
van betaling wordt aangevraagd.
In geval de huurder niet binnen de voormelde termijn
betaalt en wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn
dan heeft De Wit zonder enige ingebrekestelling het recht
op 1% rente over elke maand of gedeelte daarvan
waarbinnen betaling uitblijft en tevens alle op de inning
van haar vorderingen vallende incassokosten. Deze
incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom.

Artikel 14 SCHADE EN GEBREKEN
Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het
gehuurde door de huurder is ontvangen, dan wel door De
Wit op transport naar de huurder is gesteld en het
moment waarop het gehuurde is terugbezorgd in het
depot van De Wit, is het risico van beschadiging,
verloren gaan of tenietgaan van het gehuurde, anders dan
tengevolge van een eigen gebrek van het gehuurde, voor
rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht
elke schade en elk gebrek aan het gehuurde terstond aan
De Wit te melden.
Artikel 15 AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens letselschade en opzet of grove schuld van
(personeel van) De Wit, is de aansprakelijkheid van De
Wit beperkt tot enig geval van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit
onrechtmatige daad, indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt tot
het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering
overgaat dan wel de schade niet door de verzekering is
gedekt, is de aansprakelijkheid gedekt tot een 2-voud van
het factuurbedrag met een maximum van € 2.500,-In afwijking van de voorgaande leden aanvaardt De Wit
geen aansprakelijkheid voor de overschrijding van
termijnen voor het ter beschikking stellen van het
gehuurde.
De Wit is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het
gevolg is van overmacht.

Artikel 11 VERPLICHTINGEN HUURDER
Het gehuurde en/of hetgeen in bruikleen is gegeven blijft
te allen tijde eigendom van de verhuurder. De huurder is
verplicht de gehuurde artikelen slechts overeenkomstig
de bepalingen van deze overeenkomst alsmede als goed
huisvader te gebruiken.
De
gehuurde
zaken
dienen
conform
de
bedieningsvoorschriften die aan de huurder zijn
meegedeeld dan wel kenbaar zijn uit bijgevoegde
handleidingen te worden behandeld.
Huurder dient De Wit te allen tijde toegang tot het
gehuurde te verschaffen in verband met dringende
reparaties van het gehuurde.
Huurder dient aanspraken van derden op de gehuurde
zaken af te wijzen en De Wit daarvan terstond op de
hoogte te stellen.
Onderverhuur en terbeschikkingstelling aan derden is
slechts dan toegestaan met toestemming vooraf van De
Wit.
Zonder schriftelijke toestemming van De Wit mag het
gehuurde niet in het buitenland worden gebruikt.
Bij stilstand na storing langer dan 24 uur, zal verhuurder
indien nodig voor vervangend materiaal zorgen.
Eventuele reparaties mogen alleen en uitsluitend
uitgevoerd worden door personeel van De Wit of door
haar aangewezen personen of bedrijven.

Artikel 16 OVERMACHT
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Wit
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door De Wit niet
mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien De Wit bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde cq. het
ter beschikking te stellen deel afzonderlijk te factureren
en is de huurder gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijk contract.
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan
omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet aan De Wit zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen onder andere zijn begrepen stakingen,
ziekte van het personeel, vervoerstoringen, een en ander
zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van De Wit
als bij toeleveranciers.
De Wit heeft eveneens het recht zich op overmacht te
beroepen indien de niet-toerekenbare omstandigheid die
het nakomen van zijn verbintenis verhindert, intreedt
nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 12 BOETES EN BELASTINGEN
Belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik
van het gehuurde zullen door huurder worden voldaan.
Artikel 13 EINDE HUUROVEREENKOMST
De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de
afgesproken huurtermijn.
Indien huurder tekort schiet in de nakoming van de
overeenkomst, in geval van surseance van betaling,
faillissement, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van
huurder, kan De Wit de huurovereenkomst ontbinden,
zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig
is, onverminderd het recht van De Wit op vergoeding van
kosten, nadeel en rente.

Artikel 17 GESCHILLEN
De bevoegde rechter te Den Bosch is bij uitsluiting
bevoegd om van geschillen voortvloeiend uit deze
overeenkomst kennis te nemen. Op de overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing.
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