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ALGEMENE VOORWAARDEN KORTE TERMIJN VERHUUR 

 
Artikel 1  - ALGEMEEN; OPERATIONELE UITVOERING 

1.1 Onder Huurder is te verstaan een natuurlijke persoon of rechtsperso(o)n(en), die 
een Object(en) van Barloworld Heftruck verhuur bv (‘verder te noemen ‘Verhuur-
der’) huurt (huren), zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de medeschulde-
naar(s) daaronder begrepen, alsmede zijn (hun) rechtsopvolger(s). 

1.2  Indien tussen Verhuurder en Huurder meerdere afzonderlijke overeenkomsten 
zijn opgemaakt zal Verhuurder, wanneer zich ten aanzien van een of enkele van 
die overeenkomsten omstandigheden als genoemd in deze Algemene Voor-
waarden voordoen die een ontbinding of opzegging rechtvaardigen, het recht 
hebben zich ook ten aanzien van de andere overeenkomsten op de ontbinding of 
opzegging te beroepen met dezelfde gevolgen als gelden voor de overeenkomst 
ten aanzien waarvan zich de omstandigheden hebben voorgedaan.  

1.3 Huurder en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht Verhuurder alle medewerking te 
verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer 
hun identiteit, burgerservicenummer, geboortedatum, burgerlijke staat, handelings-
bekwaamheid en – bevoegdheid, rechtsvorm, woon- en/of (statutaire) vestigingsplaats, - 
voor zover van toepassing – hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of 
andere registers en hun BTW-nummer.  

1.4 Huurder is verplicht Verhuurder binnen 1 werkweek te informeren van elke naam- of 
adreswijziging zodra dat bekend is. Voor het geval Huurder dit nalaat of geen bekende 
woon- of vestigingsplaats mocht hebben, kiest Huurder terzake van de Huurovereen-
komst domicilie ten kantore van Verhuurder 

1.5 De in de Huurovereenkomst vermelde vennootschap is belast met de operationele 
uitvoering van de verplichtingen van Verhuurder uit hoofde van de Huurovereenkomst 
en zal voorts de technische zaken, in het bijzonder de zaken op het gebied van onder-
houd en verzekering, met Huurder afhandelen.  

 
Artikel 2 - BETALING 
2.1 De verschuldigde huurtermijn(en) verval(t)(len) op de wijze zoals is aangegeven 

op de factuur van Verhuurder. Alle bedragen die Huurder uit hoofde van de 
Huurovereenkomst verschuldigd is, moet Huurder zonder enige inhouding of 
korting aan Verhuurder voldoen. Indien Huurder op grond van een wet of rege-
ling tot inhouding of korting op een aan Verhuurder verschuldigd bedrag ver-
plicht is, moet Huurder telkens op de betreffende vervaldag aan Verhuurder 
betalen een zodanig aanvullend bedrag dat Verhuurder in totaal ontvangt 
dezelfde som als Verhuurder zou hebben ontvangen zonder de inhouding of 
korting. 

2.2 Huurder is niet bevoegd een aan Verhuurder verschuldigd bedrag te verrekenen met, of 
de betaling daarvan op te schorten wegens, een (beweerdelijke) vordering uit welke 
hoofde ook op Verhuurder of een andere persoon. Schade of gebreken aan het Object 
of de omstandigheid dat het gebruik van het Object om enige andere reden niet mogelijk 
is of niet is toegestaan krachtens enige wet, regeling of overeenkomst, geven Huurder 
niet het recht zijn (betalings)verplichtingen uit de Huurovereenkomst op te schorten. 
Voor zover Huurder op grond van de wet of overeenkomst een retentierecht ter van het 
Object heeft, doet Huurder daarvan door het aangaan van de Huurovereenkomst onher-
roepelijk afstand. 

2.3 Eventuele kortingen op de huur worden gegeven op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
huurder zijn betalingsverplichtingen blijft nakomen. Door overschrijding van de geldende 
betalingstermijnen vervalt iedere aanspraak op korting terstond en zonder ingebreke-
stelling. 

2.4 Indien Huurder een uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet op 
de vervaldag betaalt, is Huurder aan Verhuurder rente over dit bedrag verschuldigd 
vanaf de vervaldag van dit bedrag tot de dag van betaling tegen een tarief gelijk aan 
anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een 
volle maand. Huurder moet de verschuldigde rente terstond op eerste verzoek aan 
Verhuurder betalen. Verhuurder is echter bevoegd de inning van de verschuldigde rente 
op te schorten voor de duur van de huurperiode of een andere door Verhuurder te 
bepalen periode, in welk geval de verschuldigde rente na het verstrijken van de huur-
periode of andere periode op eerste verzoek aan Verhuurder moet worden betaald.  

2.5 Indien Verhuurder op grond van de Huurovereenkomst of uit andere hoofde aan 
Huurder een bedrag is verschuldigd, is Verhuurder bevoegd deze schuld te ver-
rekenen met elk bedrag dat Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst of uit 
welke andere hoofde ook, al dan niet opeisbaar, aan Verhuurder verschuldigd is 
of mocht worden. 

2.6 Indien de betaling door middel van automatische incasso ten laste van een bankreke-
ning plaatsvindt, zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing die door Equens of 
een daarvoor in de plaats komende instelling worden vastgesteld. 

2.7 Indien Huurder aan Verhuurder geen volmacht heeft verleend voor automatische 
incasso van hetgeen uit hoofde van de Huurovereenkomst is verschuldigd, of indien een 
verleende incassovolmacht eindigt, wordt ieder van de door Huurder verschuldigde ter-
mijnen terstond verhoogd met een bedrag van EUR 10,00. 

 
Artikel 3  - HUURPRIJS; DOORHUUR 
3.1 De huurprijs geldt voor het lopende kalenderjaar waarin het Object is ingezet. 

Op 1 januari van ieder jaar kan de overeengekomen huurprijs aan de hand van 
de loon- en prijsindex worden gecorrigeerd, een en ander volgens de branche-
gegevens van Verhuurder.    

3.2 Wijzigingen die het slijtagebeeld van het Object beïnvloeden, kunnen tot tussen-
tijdse herziening van de huurprijs aanleiding geven. Meerdere uren boven het 
hierna genoemde maximum aantal draaiuren per periode worden tegen 70% van 
de huurprijs berekend en komen ten laste van Huurder alsmede de overige 
eventueel boven de huurprijs door Huurder verschuldigde bedragen.  

Maximum aantal draaiuren per jaar   : 1600 
Maximum aantal draaiuren per maand : 130 
Maximum aantal draaiuren per 4-weken : 120 
Maximum aantal draaiuren per week  : 30 
Maximum aantal draaiuren per dag  : 6 

3.3 De huurperiode eindigt op de in de Huurovereenkomst overeengekomen eind-
datum, dat kan een vaste datum zijn of een door Huurder nader op te geven 
datum. Opzegging van de Huurovereenkomst dient te geschieden middels schriftelijke 
kennisgeving aan Verhuurder. Vindt opzegging niet plaats, dan wordt de huur 
geacht stilzwijgend te zijn verlengd.  Indien de Huurder de Huurovereenkomst 
eerder opzegt dan de overeengekomen Huurperiode, behoudt Verhuurder zich 
het recht om de overeengekomen huurprijs voor de daadwerkelijke genoten 
periode op nacalculatie basis te herzien. 

3.4 Verhuurder is niet gehouden een verzoek van Huurder tot verlenging van de 
huurperiode in te willigen. 

 

 
Artikel 4 - AANVAARDING 
4.1 Behoudens schriftelijke mededeling van het tegendeel ontvangen door 

Verhuurder binnen 24 uur na aflevering van het Object, wordt het Object 
geacht door Huurder te zijn aanvaard en in goede staat en compleet te zijn 
ontvangen. Partijen stellen vast dat het Object in ieder geval door Huurder 
is aanvaard wanneer hij het Object in gebruik heeft genomen. 

4.2 Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele kosten 
en/of schade die voor Huurder ontstaan als gevolg van verlate of geen leve-
ring van het Huurobject indien er sprake is van een situatie van overmacht. 

 
Artikel 5 - VERZEKERING 
5.1 Het Object is door Verhuurder mede ten behoeve van Huurder gedurende 

de huurperiode bij derden verzekerd voor schade aan het verzekerde 
Object zelf, alsmede het risico ingevolge de Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen, conform de Verzekeringsvoorwaarden van 
Verhuurder op basis van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal. 
Op verzoek van Huurder zal Verhuurder Huurder in het bezit stellen van de 
desbetreffende Verzekeringsvoorwaarden. Verzekeraars hebben het recht 
aan het einde van elk verzekeringsjaar, mede aan de hand van het schade-
verloop, de premie en/of voorwaarden te herzien.  

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen behoudt Verhuurder zich 
het recht voor om wijzigingen in de premie en/of eigen risico aan Huurder 
door te berekenen. Voor schade aan het Object geldt voor Huurder een 
eigen risico van EUR 1.000,00 per schadegeval. Voor schade ingevolge de 
WAM geldt voor Huurder een eigen risico van EUR 1.000,00 per gebeurte-
nis. 

5.3 Onder schade wordt ook verstaan bovenmatige slijtage of breuk veroor-
zaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik en/of het verzuimen van 
het uitvoeren van de dagelijkse controle door Huurder zoals genoemd in 
artikel 6 van deze voorwaarden. Voor beoordeling van schade worden de 
door Verhuurder verstrekte Richtlijnen voor normale slijtage aan intern transport 
materieel, V201202.1 gehanteerd. Voor schadegevallen die niet door voren-
staande verzekeringen zijn gedekt, blijft Huurder volledig aansprakelijk.  

5.4 Huurder dient de aard en oorzaak van iedere schade onmiddellijk, doch in 
ieder geval binnen 48 uur nadat de schade is ontstaan, schriftelijk ter 
kennis te brengen van Verhuurder. Huurder zal in zodanig geval overigens 
de aanwijzingen van Verhuurder en/of assuradeuren opvolgen.  

5.5 Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als 
gevolg van de nalatigheid van de meldingsplicht van Huurder. Verhuurder 
zal Huurder van wijzigingen in voorwaarden en condities van boven ver-
melde verzekeringen op de hoogte stellen.  

 
Artikel 6 - DAGELIJKSE INSPECTIES; CONTROLES; MAATREGELEN; 
MELDING VAN SCHADE 
6.1 In de Huurovereenkomst en deze artikelen wordt met het begrip "dagelijks" 

bedoeld: elke dag dat het Object daadwerkelijk wordt gebruikt. Met het 
begrip "regelmatig" wordt bedoeld: vastgelegde of vast te leggen intervallen 
van het Object als gemeten in kalendertijdvakken. 

6.2 Huurder staat in voor een deskundig gebruik en toezicht op het Object en 
verplicht zich tegenover Verhuurder het Object te gebruiken overeen-
komstig zijn bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en even-
tueel ter zake geldende overheidsvoorschriften. 

6.3 Huurder staat er voor in dat dagelijkse inspecties van het Object plaatsvin-
den volgens de voorschriften en controleert voor zover van toepassing: 
1. de niveaus van elektrolyt, smeerolie, hydraulische olie, koelvloeistof, 

remvloeistof,   overige smeermiddelen en alle overige vloeistoffen in 
de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en/of compartimenten; 

2. de werking van de bedrijfsurenteller; 
3. de conditie van de banden en wielen; 
4. de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen, 

leidingen, slangen, koelsystemen, lucht- en vloeistoffiltersystemen 
e.d.; 

5. de algemene en veilige werking van het Object en de eventueel aan 
het Object gekoppelde of bijbehorende apparatuur. 

6.4 Indien door en uit de hiervoor bedoelde inspecties en/of controles daartoe 
de noodzaak blijkt, zorgt Huurder voor de voorgeschreven aan- en bijvulling 
van de betreffende vloeistoffen en smeermiddelen voordat het Object in 
gebruik wordt genomen. Huurder gebruikt daarvoor de door Verhuurder 
voorgeschreven vloeistoffen en smeermiddelen. Slechts met toestemming 
van Verhuurder kan Huurder hiervoor andere geschikte vloeistoffen en 
smeermiddelen gebruiken. 

6.5 Huurder draagt tijdig zorg voor het bijvullen van het brandstofreservoir van 
het Object met geschikte brandstof of, indien van toepassing, het op de 
voorgeschreven methode op ladingsniveau brengen van de tractiebatte-
rij(en) van het Object met behulp van de bijbehorende oplaadapparatuur. 
Huurder zal de tractiebatterij(en) tijdens het gebruik niet verder ontladen 
dan tot het voorgeschreven niveau. 

6.6 Op verzoek van Huurder levert Verhuurde de olie, smeermiddelen en demi-
water 

6.7 Huurder draagt zorg voor regelmatige reiniging van het Object overeen-
stemmend met de aard van het gebruik en de werkomstandigheden van het 
Object.  

6.8 Huurder meldt aan Verhuurder binnen de kortste termijn die mogelijk is, 
indien een of meer van de volgende zaken is geconstateerd: 
a. een defecte bedrijfsurenteller; het aantal gedurende het defect gedraaide 

uren wordt door taxatie vastgesteld en eventueel aan Huurder in 
rekening gebracht. 

b. defecte waarschuwings- of indicatielampen en systeemsignalerings-
componenten, zoals lampjes en meters voor onder andere temperatuur, 
oliedruk en batterijconditie; 

c. signalering door de hiervoor bedoelde waarschuwingsapparatuur van een 
voor de technische werking van het Object onjuiste conditie; 

d. lekkages van of andere defecten aan leidingen, slangen, filtersystemen, 
koelsystemen e.d.; 

e. feitelijke of vermoedelijke of te verwachten defecten en/of onjuiste of 
onveilige werking van het Object of componenten daarvan, alsmede van 
de aan het Object gekoppelde of bijbehorende apparatuur. 
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Artikel 7 -  PERIODIEKE  INSPECTIES EN  ONDERHOUD 
7.1 Verhuurder draagt zorg voor de voorgeschreven regelmatige inspectie- en 

onderhoudsbeurten van het Object. Tijdens deze beurten zorgt Verhuurder voor 
zover van toepassing voor verversing en aanvulling van oliën, smeermiddelen, 
koelvloeistof en de vervanging van filters, met middelen van geschikte specifica-
ties en volgens de voorschriften. Tevens worden afstellingen en reparaties 
indien mogelijk direct uitgevoerd.  

7.2 Gedurende de huurperiode draagt Huurder zorg voor het herstel of vervanging 
van lekke en defecte banden. Dit herstel of deze vervanging wordt uitgevoerd 
door Verhuurder, waarbij de kosten voor rekening zijn van Huurder. 

 
Artikel 8 -  WERKTIJDEN; TER BESCHIKKING GESTELDE FACILITEITEN 
8.1 Verhuurder verricht werkzaamheden normaliter in dagdienst (08.00-16.30) op de 

normale werkdagen van Verhuurder en op locatie van Huurder binnen de Nederlandse 
landsgrenzen.  

8.2 Tegen een extra vergoeding ten laste van Huurder kunnen servicewerkzaamheden 
buiten deze tijdstippen en locaties worden verricht, echter alleen op verzoek van 
Huurder en na instemming van Verhuurder. Verhuurder berekent de extra vergoeding 
van deze werkzaamheden door aan Huurder gebaseerd op het uur- en kilometertarief 
voor een servicemonteur, verhoogd met de van toepassing zijnde opslagpercentages 
voor werken buiten dagdienst of normale werkdagen (zaterdagen, zondagen en feest-
dagen).  

8.3 Verhuurder zal zich houden aan de bepalingen en voorschriften zoals deze 
gelden op het terrein van Huurder.  

8.4 Huurder stelt het Object op verzoek van Verhuurder ter beschikking voor het 
uitvoeren van inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Huurder 
stelt voor deze werkzaamheden een volgens algemeen aanvaardbare normen 
geschikte en tegen weersinvloeden beschutte ruimte ter beschikking. Huurder 
stelt tevens water en elektriciteit alsmede overige eventueel aanwezige facilitei-
ten zoals onder andere hijs- en hefmiddelen en perslucht ter beschikking. 
Andere algemene voorzieningen zoals was- en kleedruimte en kantine, voor 
zover aanwezig, alsmede telefoon en telefax, alleen voor noodzakelijk overleg 
met betrekking tot het Object, worden door Huurder ter beschikking gesteld aan 
het personeel van Verhuurder.  

8.5 De kosten voor het gebruik van de ter beschikking gestelde faciliteiten en 
voorzieningen komen ten laste van Huurder. 

 
Artikel 9 - RISICO BIJ SCHADELIJK GEBRUIK 
9.1 Huurder zal het Object niet gebruiken in het geval van storingen of defecten 

indien dergelijk gebruik  schadelijk voor het Object of de omgeving daarvan kan 
zijn of indien de veilige werking niet of vermoedelijk niet kan worden gewaar-
borgd. 

9.2 Indien Huurder het Object in een dergelijk geval toch gebruikt, is deze volledig 
aansprakelijk voor de eventuele kosten en andere mogelijke gevolgen veroor-
zaakt door het verdere gebruik. 

9.3 Indien Huurder onzorgvuldige inspecties en controles verricht, of onvoldoende of 
onjuiste of te laat uitgevoerde maatregelen treft, of het Object ondeskundig 
gebruikt, komen de eventuele hieruit voortvloeiende kosten van schade en 
defecten ten laste van Huurder. 

 
Artikel 10 - REINIGING; BRANDSTOF 
10.1 Huurder draagt zorg voor regelmatige reiniging van het Object overeenstem-

mend met de aard van het gebruik en de werkomstandigheden van het Object.  
10.2 Huurder stelt het Object in gereinigde staat ter beschikking voor het door 

Verhuurder uit te voeren periodieke onderhoud. Indien het Object per het einde 
van de Huurovereenkomst bij teruggave niet, naar het oordeel van Verhuurder, 
in voldoende mate is gereinigd, zal Verhuurder hiervoor zorg dragen, waarvan 
de kosten zullen worden doorbelast aan Huurder. 

10.3 Verhuurder stelt het Object met volledig gevuld(e) brandstofreservoir(s) met de 
voor het Object geschikte brandstof ter beschikking. De hiermee gepaard 
gaande kosten worden bij de eerste huurtermijn in rekening gebracht. 

10.4 Huurder is niet verplicht om per het einde van de Huurovereenkomst bij terug-
gave van het Object zorg te dragen voor (een) volledig gevuld(e) brandstof-
reservoir(s) met de voor het Object geschikte brandstof. 

 
Artikel 11 -  GEVAARLIJKE STOFFEN 
11.1 Huurder vrijwaart Verhuurder van elke aansprakelijkheid en overige gevolgen 

voor Verhuurder en derden indien het Object in aanraking komt met of in de 
omgeving wordt gebruikt van stoffen en voorwerpen die op enig moment als 
kritisch of schadelijk of gevaarlijk voor het milieu of de gezondheid van mens, 
flora en fauna worden beschouwd. Ook indien Huurder geen kennis heeft of had 
of kon hebben van deze gebruikssituatie blijft de verantwoordelijkheid en even-
tuele aansprakelijkheid in deze volledig bij Huurder.  

11.2 Huurder draagt zorg voor afdoende reiniging van het Object en treft maatregelen 
en verstrekt middelen die voldoende bescherming bieden aan personeel van 
Verhuurder of in opdracht van Verhuurder werkend personeel dat noodzake-
lijkerwijs aan of in de nabijheid van het Object werkzaamheden verricht, indien 
de in dit artikel bedoelde situatie zich voordoet. Huurder kan nimmer verlangen 
dat dit personeel zich aan persoonlijk risico en gevaar blootstelt. Huurder zorgt 
in deze voor afdoende reiniging van het Object bij de beëindiging van de over-
eenkomst.  

11.3 Huurder zal volledig aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat wanneer het 
Object in aanraking is gekomen met giftige, bijtende of  gevaarlijke stoffen, die 
als gevolg hebben dat het Object beschadigd, verloren dan wel teniet gaat. 

 
Artikel 12 - GEBRUIK VERGUNNINGEN; VERHINDERING VAN GEBRUIK  
12.1 Behoudens andersluidende schriftelijke toestemming van Verhuurder zal Huur-

der het Object uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik, zulks als een goed 
huisvader en overeenkomstig de aard en de bestemming van het Object.  

12.2 Huurder zal het Object bovendien noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in 
huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, noch dit tot zekerheid aan derden 
overdragen, noch dit verplaatsen buiten Nederland of vervreemden, noch daar-
mee anderszins handelen in strijd met de belangen van Verhuurder.  

12.3 Huurder draagt bovendien zorg dat – voorzover nodig - hij in het bezit is van de 
vereiste vergunningen die aan het gebruik van het Object verbonden kunnen 
zijn, in het bijzonder vergunningen van de zijde van de Arbeidsinspectie.  

12.4 Het gebruik van het Object door Huurder vindt voorts plaats zonder enige 
vrijwaring van Verhuurder als eigenaar van het Object terzake van acties van 
derden wegens schending van octrooien, merken- of auteursrechten. Voorzover 
nodig vrijwaart Huurder Verhuurder daarvoor in de ruimste zin van het woord. 

12.5 Verhindering van Huurder om van het Object gebruik te maken zal geen invloed 

hebben op het voortduren van de overeenkomst of op het verschuldigd zijn 
van enige huurtermijn zelfs indien deze verhindering het gevolg mocht zijn 
van hetzij overmacht of van enige van buiten komende oorzaak. 

 
Artikel 13 - EIGENDOM 
13.1 Partijen stellen vast dat het juridische en economisch eigendom van het 

Object bij Verhuurder berust.  
13.2 Indien op het Object beslag wordt gelegd of dit van overheidswege wordt 

gevorderd, dan wel derden ten aanzien van het Object aanspraken doen 
gelden, is Huurder verplicht onverwijld te doen blijken van het eigendoms-
recht van Verhuurder en Verhuurder van deze omstandigheid dan wel van 
andere omstandigheden als genoemd in artikel 17.2, sub 1 t/m 11, op de 
hoogte te stellen binnen 24 uur; in afwachting van instructies van Verhuur-
der dient Huurder op zijn kosten passende maatregelen te nemen ter 
bescherming van het Object en de belangen van Verhuurder. Huurder ver-
bindt zich de beslagleggende functionaris, de bewindvoerder of de curator 
terstond inzage te geven in de Huurovereenkomst.  

13.3 Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van Verhuurder tegenover 
derden komen voor rekening van Huurder. In daarvoor in aanmerking 
komende gevallen kan Verhuurder van Huurder verlangen dat het Object 
elders dan op de bodem van Huurder wordt geplaatst. 

13.4 Verhuurder is tot geen enkele vrijwaring van of schadevergoeding aan 
Huurder, voor wat betreft ondeugdelijke prestatie, productaansprakelijkheid, 
onrechtmatige daad en al dan niet verborgen gebreken, dwaling, bedrag, 
uitwinning of anderszins gehouden, noch geeft zij enigerlei waarborg en 
garantie voor toestand, geschiktheid of enigerlei doel of hoedanigheid van 
het Object.  

13.5 Voor eventuele kosten en/of schade, die voor Huurder en/of derden kunnen 
ontstaan tengevolge van of in verband met het Object of het gebruik van 
het Object, draagt Verhuurder geen aansprakelijkheid. Voor alle eventuele 
aanspraken van derden terzake vrijwaart Huurder Verhuurder. 

13.6 Montage en demontage van enig onderdeel van het Object door of vanwege 
Huurder tijdens de duur van de overeenkomst, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming door Verhuurder, is niet toegestaan.  

 
 
Artikel 14 -  BELASTINGEN; KOSTEN INVORDERING 
14.1 Alle belastingen, rechten en kosten met betrekking tot het Object en het gebruik 

ervan, alsmede alle belastingen waarmede de betalingen als zodanig mochten 
worden getroffen, zijn voor rekening van Huurder.  

14.2  Indien Verhuurder zich genoodzaakt zou zien om hetgeen ingevolge de Huurover-
eenkomst voor rekening van Huurder is, te betalen, zal deze op eerste verzoek de 
betaalde bedragen aan Verhuurder vergoeden. Alle betalingen krachtens de Huur-
overeenkomst vinden plaats als in de Huurovereenkomst zelf is vermeld.  

14.3 Alle kosten door Verhuurder gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, 
waaronder begrepen zonder daartoe te zijn beperkt kosten voor verwijdering, 
taxatie en transport, herstel van schade en/of achterstallig onderhoud alsook 
gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van 
Huurder. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tien procent 
(10%) van het totale bedrag van de niet betaalde verschenen en nog niet versche-
nen termijnen, met een minimumbedrag van EUR 250,-. Voor zover Verhuurder 
kan aantonen dat de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten hoger zijn 
dan genoemde 10% komen de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten 
voor rekening van Huurder. 

14.4 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel 
verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten die Verhuurder in verband 
met tekortschieten van Huurder onder de huurovereenkomst heeft moeten 
maken en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de 
eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Eén en 
ander geldt voor zover Verhuurder niet anders bepaalt. 

  
Artikel 15 - BEËINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST VAN RECHTSWEGE 

15.1 De Huurovereenkomst eindigt van rechtswege indien de in de Huurovereenkomst 
genoemde huurperiode is verstreken, behoudens stilzwijgende verlenging en 
Huurder alle krachtens de Huurovereenkomst verschuldigde bedragen volledig 
heeft voldaan  Huurder heeft Verhuurder schriftelijk in kennis gesteld de 
Huurovereenkomst te willen beëindigen 

15.2 Ingeval van totale vernietiging, diefstal of andere wijze van het in ongerede 
raken van het Object, in welk geval tussen Huurder en Verhuurder 
contractafrekening zal plaatsvinden. Huurder zal in dat geval aan Verhuur-
der voldoen een bedrag dat als volgt wordt bepaald: het totaal der vervallen 
maar nog niet voldane termijnen en alle nog te vervallen termijnen, te ver-
meerderen met de door Verhuurder gemaakte kosten dan wel nog te maken 
kosten, waaronder begrepen de nieuwwaarde van het vernietigde, ont-
vreemdde of in het ongerede geraakte Object en vertragingsrenten.  

 
Artikel 16 -  INSPECTIE; SLIJTAGE; RETOURNAME 
16.1 Huurder neemt bij het retourneren van het Object de door Verhuurder 

verstrekte Richtlijnen voor normale slijtage aan intern transport materieel, 
V201202.1 in acht. Verhuurder beoordeelt bij teruggave de toestand waarin 
het Object zich bevind en belast geconstateerde tekortkomingen, anders 
dan normale slijtage, door aan Huurder.  

16.2 Verhuurder of een door haar aan te wijzen derde heeft te allen tijde het 
recht om de plaats te betreden waar het Object zich bevindt teneinde dit te 
(doen) inspecteren. Huurder zal daaraan zijn volledige medewerking geven. 
Huurder is verplicht te gedogen dat door of namens Verhuurder aan het 
Object een kenteken wordt aangebracht, waaruit op voor derden kenbare 
wijze het eigendomsrecht van Verhuurder kan blijken. Huurder mag dit 
kenteken niet verwijderen tijdens de duur van de Huurovereenkomst.  

16.3 Na afloop van de huurperiode of bij tussentijdse beëindiging van de Huur-
overeenkomst krachtens het bepaalde in artikel 15 zal Huurder het Object 
afleveren aan Verhuurder op een door haar aan te geven wijze op straffe 
van een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat Huurder daarmee in 
gebreke blijft. Bij gebreke van zodanige teruggave door Huurder is 
Verhuurder gerechtigd en door Huurder nadrukkelijk gemachtigd om de 
plaats te (doen) betreden waar het Object zich bevindt teneinde dit tot zich 
te nemen.  

16.4 Huurder draagt er zorg voor dat op overeengekomen tijdstip het Huurobject 
gebruiksklaar, compleet met eventuele toebehoren en gereed is om op te 
laten halen door Verhuurder. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet 
nakomen van deze afspraak zijn voor rekening van Huurder.  
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Artikel 17 - ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST DOOR VERHUURDER 
17.1 De Verhuurder zal gerechtigd zijn, zulks geheel ter vrije keuze van de Verhuurder en 

onverminderd de Verhuurder toekomende rechten, de Huurovereenkomst zonder 
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, dan wel onder instandhouding van de Huur-
overeenkomst het totaalbedrag van de nog resterende huurtermijnen te ver-
meerderen met vertragingsrenten en bijkomende kosten  ineens en terstond te 
vorderen indien er sprake is van verzuim 

17.2 Van verzuim kan sprake zijn indien Huurder één of meerdere bepalingen van de 
Huurovereenkomst niet of niet behoorlijk nakomt: 
1. Huurder meer dan tien dagen in gebreke blijft met de betaling van enig door 

hem op grond van de Huurovereenkomst en of (een) andere tussen 
Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst(en) verschuldigd bedrag of 
een of meerdere andere bepalingen van de Huurovereenkomst niet nakomt 
of daarmede in strijd handelt, ongeacht de vraag of hij te dier zake in 
gebreke is gesteld of niet; 

2. Huurder zijn surseance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is 
aangevraagd, hetzij door hemzelf of door een derde; Huurder enigerlei 
akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, overlijdt of onder curatele wordt 
gesteld, zijn onderneming liquideert of verkoopt; 

3. Huurder onjuiste of onvolledige informatie aan Verhuurder heeft verstrekt of 
heeft laten verstrekken bij het aangaan van de Huurovereenkomst zodat 
deze door Verhuurder niet of althans op andere voorwaarden zou zijn 
aangegaan; 

4. Beslag op het Object wordt gelegd of op enig ander aan de Huurder toebe-
horend roerend of onroerend goed dan wel wanneer het Object van over-
heidswege wordt gevorderd; 

5. Huurder een aanmerkelijke achterstand heeft met de afdracht van zijn 
belastingen en/of sociale premies of  een mededeling van betalingsonmacht 
aan de Belastingdienst of de met de invordering van sociale verzekerings-
premies belaste instelling doet; 

6. Een voor het bedrijf van Huurder noodzakelijke vergunning wordt 
ingetrokken dan wel niet wordt verleend; 

7. Naar het oordeel van Verhuurder omstandigheden bij Huurder intreden die 
een aanmerkelijke verzwaring van haar risico meebrengen en/of de normale 
afwikkeling van de overeenkomst kunnen belemmeren en/of het schadever-
loop van het Object  naar het oordeel van Verhuurder als excessief wordt 
aangemerkt; 

8. Het Object schade heeft geleden die door assuradeuren niet wordt vergoed, 
tenzij een en ander het gevolg is van een Verhuurder persoonlijk 
betreffende omstandigheid; 

9. De voor Huurder gestelde borg, naar het oordeel van Verhuurder, niet meer 
voldoende zekerheid biedt; 

10. Huurder blijk geeft zijn woonplaats of zetel buiten Nederland te willen ver-
plaatsen of daartoe reeds is overgegaan, of (een lid van de organen van) 
Huurder terzake van een misdrijf tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld; 

11. Huurder een fusie of samenwerkingsverband met een of meer derden 
aangaat of indien zich al of niet als gevolg van een aandelenoverdracht een 
naar het oordeel van Verhuurder ingrijpende wijziging voordoet in de 
zeggenschap over Huurder en/of de door hem gedreven onderneming; 

12. Verhuurder redelijke grond te vrezen heeft dat Huurder zijn (betalings-) 
verplichtingen uit de Huurovereenkomst of een andere met Verhuurder 
gesloten overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen of dat inbreuk zal 
worden gemaakt op het eigendomsrecht van Verhuurder op het Object. 

17.3 De ontbinding treedt van rechtswege in op het tijdstip waarop daarvan door Verhuurder 
schriftelijke mededeling wordt gedaan. Alsdan is Huurder verplicht het Object onverwijld 
ter beschikking van Verhuurder te stellen. Verhuurder of de door haar alsdan aange-
wezen personen worden reeds nu voor alsdan door Huurder gevolmachtigd het Object 
tot zich te nemen ter plaatse waar het zich alsdan mocht bevinden en daartoe, zonodig, 
de bedrijfsruimte van Huurder te betreden.  

17.4 Huurder zal verplicht zijn tot vergoeding van kosten, schade en vertragingsrenten, welke 
vergoeding van Huurder in geval van ontbinding van de Huurovereenkomst reeds nu 
voor alsdan als volgt wordt vastgesteld.  

17.5 De ontbindingsvergoeding bestaat uit een bedrag gelijk aan het totaal van alle, dus ook 
toekomstige, nog onbetaalde huurtermijnen voor de overeengekomen huurperiode en 
vermeerderd met de kosten van invordering en de verschuldigde achterstalligheidsrente.    

 
Artikel 18 - RAPPORTAGE; AANVULLENDE ZEKERHEID 
18.1 Verhuurder heeft het recht om van Huurder inzage te verlangen van zijn 

jaarrekening.  
18.2 Huurder verbindt zich op eerste verzoek en ten genoegen van Verhuurder aan 

deze persoonlijke of zakelijke zekerheid te verschaffen voor de nakoming van 
zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst, indien de financiële 
positie van Huurder naar het oordeel van Verhuurder daartoe gerede aanleiding 
geeft. 

 
Artikel 19 - HOOFDELIJKHEID 
19.1 Indien Huurder uit meer dan een (rechts)persoon bestaat, zijn deze elk hoofdelijk 

aansprakelijk voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens 
Verhuurder. Uitgetreden vennoten of, bij ontbinding, gewezen vennoten, blijven tegen-
over Verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Verhuurder van Huurder op het 
ogenblik van schriftelijke kennisname door Verhuurder van de uittreding of ontbinding al 
dan niet opeisbaar en al of niet onder voorwaarde te vorderen heeft, dan wel te vor-
deren krijgt uit hoofde van een reeds bestaande rechtsbetrekking, totdat Verhuurder 
bovengenoemde vennoten schriftelijk uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaat. 

 
Artikel 20 - OVERDRACHT OBJECT AAN DERDEN 

20.1 Verhuurder is bevoegd op elk gewenst tijdstip haar rechten en/of verplichtingen 
onder de Huurovereenkomst en/of het eigendomsrecht op het Object geheel of 
gedeeltelijk (al dan niet door middel van contractsoverneming) te verkopen, over 
te dragen of anderszins te vervreemden. Huurder verleent hierbij bij voorbaat 
zijn instemming en medewerking aan elke gehele of gedeeltelijke overdracht of 
overgang van de rechten en/of verplichtingen van Verhuurder uit de Huurover-
eenkomst. 

20.2 Verhuurder is bevoegd, op elk gewenst tijdstip haar rechten en vorderingen uit 
de Huurovereenkomst en/of haar rechten op het Object geheel of gedeeltelijk te 
verpanden of anderszins te bezwaren 

20.3 Het is Huurder niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit de Huurovereen-
komst aan derden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van Verhuurder. 

 

Artikel 21 - SLOTBEPALINGEN 
21.1 Beoordelingen van slijtage, schade en vervuiling geschieden door Verhuur-

der aan de hand van de aan Huurder verstrekte Richtlijnen voor normale 
slijtage aan intern transport materieel, V201202.1.  

21.2 Zolang Huurder in gebreke is met de nakoming van enige verplichtingen uit 
de Huurovereenkomst jegens Verhuurder verliest hij het recht het Object te 
gebruiken. De uitoefening door Verhuurder van haar rechten krachtens de 
Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden alsmede keuze van de 
tijdstippen waarop en de volgorde waarin deze rechten worden uitgeoefend 
staan geheel ter beoordeling van Verhuurder, zonder dat het niet of niet 
onmiddellijk uitoefenen van enig recht kan worden uitgelegd als zou Ver-
huurder daarvan afstand hebben gedaan. 

21.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden 
ongeldig zouden blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van 
kracht. Partijen zullen in dat geval overleggen over het tot stand brengen 
van een aanvullende overeenkomst die de strekking van de ongeldige 
bepaling(en) zo dicht mogelijk nadert. 

21.4 Bij opzegging, opeising of expiratie van de huur blijven de voorwaarden 
zoals bepaald van kracht, zolang Huurder niet aan al zijn verplichtingen 
jegens Verhuurder heeft voldaan. 

21.5 Ingeval door derden zekerheden zijn (worden) verschaft voor de nakoming 
door Huurder van zijn verplichtingen jegens Verhuurder worden de in de 
betreffende akten en/of daarbij behorende voorwaarden aan Huurder 
opgelegde verplichtingen geacht deel uit te maken van de Huurovereen-
komst. 

21.6 Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van de Huurovereenkomst 
en deze Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Huurover-
eenkomst. Afwijkingen van of aanvullingen op de Huurovereenkomst of 
Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dat schriftelijk 
tussen partijen is vastgelegd. 

21.7 Op deze Huurovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. De 
bevoegde rechter is die te Utrecht  


