ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN
Deze verhuurvoorwaarden van Pipeq Pipework Equipment, gevestigd
te (6604 BX) Wijchen aan de Marconistraat 14, zijn gedeponeerd op
28 juni 2018 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder
KvK nummer 57755582.

Risico
5.1 De huurmachine(s) en meegeleverde slijtdelen en toebehoren zijn
vanaf het moment dat ze ter beschikking aan huurder zijn gesteld voor
risico van huurder
5.2 Indien buiten de schuld van de huurder schade/storing aan het
gehuurde is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging door
gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de
overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door
uitvallen van een huurmachine kunnen niet op verhuurder worden
verhaald.
5.3 Bij diefstal schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in
rekening gebracht.

Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle
overeenkomsten tot het verhuren en leveren van machines en
onderdelen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts
bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van
toepassing tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Verplichtingen van de huurder
6.1 De huurder dient de huurmachine te gebruiken voor hetgeen ze
zijn bedoeld en ze als een goed huisvader te beheren met
inachtneming van eventuele bedienings- en veiligheidsvoorschriften.
6.2 De huurder dient zelf te zorgen voor de juiste stroomvoorziening
of compressor met voldoende capaciteit.
6.3 Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan de machine
aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens onze
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6.4 Bij een storing en/of schade aan de huurmachine dient de huurder
deze direct te retourneren of de verhuurder direct schriftelijk in kennis
te stellen.
6.5 De huurder mag de huurmachine niet buiten de Benelux brengen.
6.6 Onderverhuur en/of ter beschikking stelling van de huurmachine
door de huurder aan derden is niet toegestaan.
6.8 De huurder dient er voor te zorgen dat de huurmachine altijd onder
toezicht van de huurder is en niet toegankelijk is voor derden.

Aanbiedingen
2.1 Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op de
bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. Voor
onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen,
opgegeven maten, capaciteiten en gewichten kunnen wij nimmer
aansprakelijk worden gehouden.
2.2 Onze aanbiedingen zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij
anders overeengekomen.
2.3 De huurtarieven zijn in Euro’s, exclusief BTW en af depot van
verhuurder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.4 De huurtarieven voor de machines zijn exclusief slijtdelen zoals
beitels, slijpschijven en zaagbladen.
2.5 Door de verhuurder evident gemaakte fouten in offertes,
aanbiedingen, huurprijslijsten, facturen en anderszins gepubliceerde
prijzen, kunnen door verhuurder worden hersteld.
Huurperiode
3.1 De minimale huurperiode is 7 dagen.
3.2 Weekenden, verletdagen en vakantiedagen tellen volledig mee
voor de vaststelling van de huurperiode en de huurprijs.
3.3 De huurperiode gaat in op de dag dat de huurmachine aan de
huurder ter beschikking wordt gesteld. Dat is de dag van aflevering
door een externe vervoerder, de dag van aflevering door een
medewerker van de verhuurder of de dag dat de huurder de machine
zelf afhaalt op het depot van de verhuurder.
3.4 De huurperiode eindigt op de dag dat de huurmachine in nette,
schadevrije en bedrijfsvaardige toestand door de verhuurder retour
wordt geaccepteerd op diens depot.
3.5 De ingangsdatum alsmede de verwachte retourdatum worden
vastgelegd op de huurbon en ondertekend door de huurder. Bij het
ontbreken van een handtekening van de huurder wordt het verzenden
van de huurbon door de verhuurder per mail daarmee gelijkgesteld.
3.6 Indien huurmachines incompleet worden geretourneerd, heeft de
verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment dat
de ontbrekende gehuurde zaken alsnog geretourneerd zijn.
3.7 Indien gehuurde machines beschadigd worden geretourneerd,
behouden wij het recht huurderving door te berekenen gedurende de
reparatie, tot maximaal 7 dagen.

Onderhoud en herstel
7.1 Dagelijks onderhoud van de huurmachine dient door de huurder te
worden uitgevoerd.
7.2 Reparaties noodzakelijk geworden tijdens de huurperiode, anders
dan normale slijtage (zulks ter beoordeling van verhuurder), worden
door de verhuurder aan de huurder in rekening gebracht.
7.3 Bij storingen waarbij een monteur van de verhuurder op locatie
nodig is worden reistijd (REPON-REIS) en de tijd voor reparatieonderhoud-service (REPON-UUR) berekend volgens de geldende
uurtarieven. Tevens worden de kilometers die de monteur rijdt
(REPON-KM) van het depot van de verhuurder naar de locatie van
huurder vice versa berekend.
7.4 De huurperiode loopt tijdens reparatie, onderhoud en service door.
Eigendom en inspectie
8.1 De verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van de
huurmachines, slijtdelen en toebehoren en behoudt zich derhalve het
recht voor de huurmachine te allen tijde te controleren of te laten
controleren.
8.2 De huurder verplicht zich hieraan medewerking te verlenen. Verder
is de verhuurder te allen tijde gerechtigd de huurmachine terug te
nemen om welke redenen dan ook, ook hieraan verplicht de huurder
zich om medewerking te verlenen.
8.3 Indien de huurder geen medewerking verleent behoudt de
verhuurder zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot het
gehuurde, zonder dat daartoe enige verplichting tot betaling van
schadevergoeding ontstaat van de zijde van de verhuurder.

Bezorgen, afhalen en levertijd
4.1 Laden, lossen en transport vinden plaats voor rekening en risico
van de huurder, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de verhuurder
voor transport zorg draagt.
4.2 De huurder dient ervoor te zorgen dat de los/laadplaats voor een
normaal vervoermiddel goed bereikbaar is. Blijkt dit niet het geval, dan
is de verhuurder gerechtigd de eventuele meerkosten in rekening te
brengen.
4.3 Namens de huurder moet de huurbon door worden getekend met
zowel naam als handtekening.
4.4 De huurmachine dient door de huurder direct bij ontvangst te
worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van aflevering,
vóór ingebruikname zijn overeengekomen. Na gebruik worden geen
reclames meer geaccepteerd.
4.5 Ingeval tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder de
huurmachine(s) brengt en/of haalt naar een door de klant gewenste
locatie, dient de klant minimaal 48 uur van tevoren de verhuurder
schriftelijk, telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen wanneer
het huurobject gebracht of gehaald moet worden.
4.6 In het geval van aflevering van de huurmachine(s) door een
medewerker van de verhuurder wordt de reistijd (REPON-REIS)
alsmede de gereden kilometers (REPON-KM) van het depot van de
verhuurder naar de locatie van de huurder vice versa berekend.

Weg raken van materiaal
9.1 De huurder dient ons onverwijld in kennis te stellen van een
eventuele beslaglegging op zijn zaken of een gedeelte daarvan. De
huurder is verplicht de beslag leggende deurwaarder, de curator of de
bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons bestaande
huurovereenkomst, en is verplicht het gehuurde direct terug te brengen
naar de verhuurder.
9.2 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst,
door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de
huurder geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogte te
stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden,
zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardige machine kan
inkopen. Tevens dient huurderving (= periode x tarief) betaald te
worden vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen
kunnen worden. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit,
dan verplicht de huurder zich onverwijld aangifte doen bij de bevoegde
autoriteiten.
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Beëindiging, opzegging en vervanging
10.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang
worden beëindigd door retournering van de huurmachine.
10.2 Indien is overeengekomen dat de huurmachine door ons zal
worden opgehaald, dient bij opzegging een termijn van tenminste 48
uur in acht genomen te worden.

Schaderegeling
15.1 Schade met, door of aan de gehuurde machine is voor rekening
en risico van de huurder vanaf het moment van overdracht van de
huurmachine.
15.2 De huurder dient zelf zorg te dragen voor verzekering bij een in
Nederland of België gevestigde verzekeringsmaatschappij.

Reclames, reinigings- en mancokosten
11.1 Afgeleverde of afgehaalde huurmachines dienen direct na
ontvangst gecontroleerd te worden. Reclames na ingebruikname
worden niet geaccepteerd.
11.2 Geretourneerde huurmachines dienen schoon ingeleverd te
worden. Noodzakelijke reinigingskosten zijn voor rekening van de
huurder.
11.3 Bij schade of manco wordt de vervangingswaarde in rekening
gebracht. De beoordeling en telling bij retourname in ons depot is
bindend.

Annulering, opschorting en ontbinding
16.1 De verhuurder behoudt altijd het recht nakoming te eisen bij
annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge
van welke oorzaak dan ook.
16.2 De verhuurder is gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in
rekening te brengen, indien de verhuurder de annulering accepteert.
16.3 Indien de huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de
verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst
voortvloeien, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden zonder enige vorm van aansprakelijkheid in de ruimste zin
van het woord. Ook in geval van faillissement, surseance van betaling
van de huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van de huurders
bedrijf, is de verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
met een redelijke termijn op te schorten, dan wel te ontbinden zonder
enige aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.
16.4 De huurder is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke
huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van de verhuurder
op volledige schadevergoeding. Deze huurtermijnen zijn dan ook direct
opeisbaar, alsmede buitengerechtelijke kosten van de verhuurder.

Overmacht
12.1 Alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst
verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen worden
gerekend tot overmacht.
12.2 Bij overmacht heeft de verhuurder de keuze om a) de termijn van
aflevering met de duur van de overmacht te verlengen of b) de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat de verhuurder verplicht is enige
vorm van schadevergoeding te voldoen.
Facturatie en betaling
13.1 De minimale huurperiode van 7 dagen dan wel de verwachte
huurperiode wordt direct bij aanvang van de huur in rekening gebracht
inclusief de kosten voor transport (vanaf depot verhuurder) en inclusief
de meegeleverde slijtdelen zoals bijvoorbeeld beitels, zaagbladen of
slijpschijven.
13.2 Aanvullingen van ontbrekende goederen, noodzakelijke reparatieen/of reinigingskosten en vervanging van ontbrekende goederen of
onderdelen worden bij de eindafrekening gefactureerd.
13.3 Eindafrekening vindt plaats bij beëindiging van de huur dan wel
tussentijds indien het een huurperiode van meerdere aaneengesloten
weken betreft.
13.4 De huurder dient de verhuurder voorafgaand aan de huur de
correcte inkoop- en/of projectreferenties op te geven die nodig zijn om
op een correcte wijze te kunnen factureren. Ontbrekende referenties
zijn voor verantwoording van de huurder en hebben op geen enkele
wijze invloed op de factuurdatum en betalingstermijn.
13.5 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Toepasselijk recht/geschillen
17.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.
17.2 Alle onenigheden die ontstaan naar aanleiding van, of
voortvloeien uit met de verhuurder gesloten overeenkomsten, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de
Verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen rechtbank in
Nederland, onder toepassing van het Nederlands recht.

Aansprakelijkheid
14.1 De persoon die de huurmachine afhaalt c.q. het huurcontract
ondertekent blijft te allen tijde aansprakelijkheid voor het gehuurde en
het betalen van huurpenningen en de bijkomende kosten.
14.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is
alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van
gebreken in of aan verhuurde zaken of verrichte werkzaamheden,
zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk
voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden
ingeschakeld.
14.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen
enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van
ons personeel.
14.5 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of
gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde
gegevens.
14.6 De huurder dient zelf op het verlopen van de keuringsdatum van
de huurmachine te letten.
14.7 Zodra een huurmachine aan de huurder is overgedragen zijn alle
schaden aan, met of door het object, voor rekening van de huurder.
14.8 Voor zover sprake is van schade als gevolg van onoordeelkundig
en/of onjuist gebruik door de klant, is de klant gehouden tot betaling
van de volledige huurprijs alsmede van de reparatiekosten althans
kosten van de dagwaarde van de betreffende huurmachine, zulks ter
beoordeling van verhuurder.
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