ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR ARTIKELEN VAN GEMERT PARKET
Voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal.
1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en binden op alle overeenkomsten tot het
verhuren van goederen in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.
2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de informatie die bij
aanvang door verhuurder zijn verstrekt. Tenzij anders overeengekomen, is het aanbod maximaal 2
maanden geldig na ondertekening.
2.2 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro's.
2.3 Afwijkingen in prijsopgaven binden verhuurder als deze door verhuurder schriftelijk akkoord zijn
gegeven.
2.4 Tenzij de verhuurder anders overeenkomt, wordt de prijs berekend op 8 uur per dag.
2.5 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of afwijkingen in afbeelding, maat,
capaciteit en gewicht.
3. Huurperiode
3.1 De huurovereenkomst wordt geacht voor minimaal één dag te zijn afgesloten en maximaal de
periode als in de overeenkomst vermeld. De verhuurder is niet verplicht de huurtermijn te verlengen.
3.2 Bij het bepalen van de huurtijd, tenzij anders overeengekomen, omvat deze de gehele dag
inclusief rustdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen en overige rustdagen, en wordt een gedeelte
van de dag als gehele dag geteld.
3.3 Tenzij vooraf afgesproken om de huurovereenkomst te verlengen, dient de huurder de
huurobjecten uiterlijk op de datum en het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt te overhandigen aan
de verhuurder.
3.4 Indien het huurobject niet binnen de afgesproken tijd wordt geretourneerd, heeft de verhuurder het
recht om de huurprijs te incasseren voordat huurobject wordt geretourneerd.
3.5 De huurperiode eindigt nadat de verhuurder het huurobject heeft ingenomen, geïnspecteerd en
akkoord heeft gegeven. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het huurobject wordt door
verhuurder niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.
4. Afleveren, afhalen en levertijd
4.1 Indien niet anders overeengekomen, geschiedt het afleveren of ophalen van de gehuurde
goederen door huurder op Hoogstraat 59 in Berlicum.
4.2 Wanneer er sprake is van aflevering goederen is de opgegeven levertijd geldt slechts bij
benadering. Nimmer kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding en/of afwijking
van de levertijd.
4.3 Het huurobject dient direct in de showroom door huurder te worden gecontroleerd.
4.4 Als de verhuurder of derde het huurobject moet retourneren, wordt het huurobject gecontroleerd
op het moment van terugbetaling van de borg. Als de verhuurder of zijn vervoerder de
huurovereenkomst aanneemt, kan dit niet als een inspectie worden beschouwd. Indien schade,
verlies, onreinheid of onjuiste verpakking of bevestiging wordt geconstateerd, zal verhuurder de
huurder de kosten van het vervangen of repareren berekenen.
5. Risico
5.1 De huurder draagt het risico vanaf het moment dat het verhuurobject aan de huurder is verstrekt.
Huurder dient een verzekering af te sluiten bij een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij.
5.2 Indien er buiten schuld van de huurder schade/ storing is, heeft de huurder (indien beschikbaar)
het recht binnen verdere looptijd van overeenkomst vervangende machines en materialen te lenen.
De kosten of schade van vastgelopen werk als gevolg van het falen van het huurobject kunnen niet op
de verhuurder worden verhaald.
5.3 Bij diefstal schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.
Bij diefstal schade, breuk of tekort worde de vervangingsprijs in rekening gebracht.

6. Verplichtingen van huurder
6.1 Huurder moet de gehuurde objecten/ materialen terug te brengen in dezelfde staat als de huurder
de artikelen heeft ontvangen, dat wil zeggen onderhouden (onderhevig aan normale slijtage),
schoongemaakt en verpakt op dezelfde manier als bij levering. Eventuele extra arbeidsuren als gevolg
van het niet-nakomen of onvolledige nakoming van de deze verplichting komen voor rekening van de
huurder.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, is de huurder verplicht aan verhuurder een door verhuurder
vastgestelde borgsom te voldoen voordat de huurder het huurobject of materiaal in ontvangst neemt.
Deze borg wordt na terugbetaling van het huurobject aan de huurder terugbetaald na aftrek van de
huur en/ of vergoeding en/ of kosten van de verhuurder. Als de door huurder verschuldigde huur op
enig moment tijdens de overeenkomstperiode hoger is dan het bedrag van de borg, heeft de
verhuurder het recht om een verhoging van de borg te vragen, een vast te stellen bedrag van de
verhuurder.
6.3 De huurder is verplicht om het huurobject te gebruiken op plaats van bestemming en het te
onderhouden. Voorgeschreven gebruiksinstructies die zijn voorgeschreven aan de huurder worden
opgevolgd. Huurders zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste materialen in en rondom de
machines. Tenzij de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is verkregen, mag de huurder het
huurobject niet wijzigen of zelf repareren. Huurder is verplicht eventuele schade en/of gebreken aan
het gehuurde object aan de verhuurder te melden.
6.4 Het is niet toegestaan om als huurder de gehuurde objecten/ artikelen uit Nederland te halen en/
of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
7. Eigendom en inspectie
7.1 De verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van de verhuurmaterialen/ objecten, dus de
verhuurder behoudt zich het recht om materialen en/ of artikelen te allen tijde te controleren en/ of
inspecteren.
7.2 Huurder is verplicht nu voor alsdan zijn volledige medewerking te verlenen.
8. Verlies van materiaal
8.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is het verboden om ten behoeve van een
derde partij ten behoeve de huur over te dragen, te behouden of op te geven.
8.2 De huurder dient de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke beslaginname van
zijn goederen of een deel ervan en het faillissement of de opschorting ervan. En is verplicht immer de
beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met
verhuurder bestaande huurovereenkomst en verplicht zich het huurobject direct terug te leveren aan
verhuurder.
8.3 Indien de machines en/of huurobjecten binnen looptijd van de overeenkomst om welke reden dan
ook buiten de wil van de verhuurder geheel of gedeeltelijk gebrekkig wordt of verloren gaat, dient de
huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en is hij verplicht de vergoeding
binnen 8 dagen terug te betalen zodat de verhuurder direct gelijkwaardige machines en/of materialen
kan kopen. Ook dient de huurderving betaald te worden vanaf de eerste dag dat het verhuurobject niet
kan worden verhuurd. Als zich een strafbaar feit voordoet, belooft de huurder onmiddellijk verslag uit
te brengen aan de bevoegde autoriteit en een kopie van melding in te dienen bij verhuurder.
9. Beëindiging, opzegging en vervanging
9.1 Huurovereenkomst wordt direct te beëindigd wanneer machines en/of materialen zijn
geretourneerd en geaccepteerd door verhuurder.
9.2 De verhuurder heeft altijd het recht het huurobject te vervangen door dezelfde appratuur, dit geeft
de huurder geen recht op schadevergoeding.
10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke situatie die geen verband houdt met de wensen van de
verhuurder, waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of permanent wordt verhinderd.
10.2 Met name overmacht, voor zover niet opgenomen in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
rellen, stakingen, transportmoeilijkheden, branden en andere ernstige storingen van de verhuurder of
haar leveranciers.
10.3 Ingeval van overmacht kan de verhuurder ervoor kiezen de levertijd te verlengen of de
overeenkomst door overmacht te beëindigen, en is de verhuurder niet gehouden tot enige
schadevergoeding in welke vorm dan ook.

11. Betaling
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het huren van machines en materialen volledig
gebaseerd op betaling vooraf.
11.2 Als u akkoord gaat met betaling via een betalingsmethode, moet u binnen 30 dagen na
factuurdatum betalen op het door de verhuurder aangewezen rekeningnummer. Er zijn geen
inhoudingen, compensaties of kortingen toegestaan.
11.3 Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, vervallen eventuele kortingen
en heeft de verhuurder nog steeds het recht om de volledige huursom te innen.
11.4 Als de huurder niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt de huurder geacht de
overeenkomst te overtreden volgens de wet en heeft de huurder het recht om vanaf de vervaldatum
een maandelijkse rentevergoeding van 1,5% te ontvangen zonder kennisgeving van contactbreuk.
11.5 Alle redelijke kosten voor het incasseren van vorderingen, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk zijn voor rekening van de nalatige huurder.
11.6 De buitengerechtelijke kosten zijn altijd gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een
minimum van 300 euro. Voor vergoedingen beschreven in 11.5 en 11.6 wordt een administratieve
vergoeding van €40,- in rekening gebracht.
12. Aansprakelijkheid
12.1 De huurder en degene die de gehuurde machines/ materialen heeft opgehaald of de
huurovereenkomst heeft getekend, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het huurobject en betalen
de huur en de bijkomende kosten.
12.2 Behalve in het geval dat de verhuurder opzettelijk of grove nalatigheid heeft, zijn de huurder en
de derde niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de verhuurde goederen of technische
gebreken van de verhuurder.
12.3 Behalve in gevallen van opzettelijke of grove nalatigheid is de verhuurder niet aansprakelijk voor
fouten in de uitvoering van de huurovereenkomst door het personeel van de verhuurder of de persoon
in dienst van de verhuurder.
12.4 Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan
afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van huurder.
12.5 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken in de door derden of huurders
verstrekte informatie.
12.6 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor externe rampen, bijvoorbeeld overstromingen
veroorzaakt door lekkage van gehuurde machines/ materialen.
12.7 Duidelijke uitgesloten aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens onderhoud, inspectie,
(demontage) montage, opslag, opslag of onderhoud van machines/ materialen aan derden.
12.8 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigen vloer, of een niet naar
wens resultaat.
12.9 Van Gemert parket is niet aansprakelijk voor schade en letsel veroorzaakt door het werken met
de machines/ materialen.
13. Annulering
13.1 Indien de klant de overeenkomst om welke reden dan ook annuleert, behoudt de verhuurder zich
het recht voor om nakoming te vragen.
13.2 Indien de verhuurder de annulering accepteert, heeft de verhuurder het recht alle vóór die tijd
gemaakte kosten en een percentage van 25% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag aan
wist verderving bij de verhuurder in rekening brengen.
13.3 Indien huurder minimaal 24 uur de annulering van de reservering communiceert, is de huurder
geen schadevergoeding verschuldigd.
14. Toepasselijk recht/geschillen
14.1 Op alle door verhuurder ondertekende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst met verhuurder worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter waar de verhuurder is gevestigd of aan de Nederlandse rechter die door de
verhuurder is aangewezen, onder toepassing van Nederlands recht.

