Atlas Copco Specialty Rental
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN UITRUSTING

ATLAS COPCO RENTAL EUROPE N. V.

Artikel 1: Toepasbaarheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van uitrusting door Atlas Copco Rental Europe n.v. (hierna “Atlas Copco” genoemd) aan welke klant dan ook (hierna “de huurder”
genoemd).
1.2. Behalve met betrekking tot de voorwaarden die in de huurovereenkomst schriftelijk werden overeengekomen, zijn geen andere voorwaarden van toepassing op de verhuur van uitrusting door
Atlas Copco aan de huurder.
Artikel 2: Duur
2.1. De huurperiode begint op de datum die in de huurovereenkomst wordt vermeld. Indien de uitrusting op verzoek van de huurder ter beschikking wordt gesteld voor afhaling of levering vóór de
datum die in de huurovereenkomst vermeld staat, begint de huurperiode op die eerdere datum.
2.2. De huurperiode eindigt op de datum die in de huurovereenkomst wordt vermeld of op de datum waarop de uitrusting door de huurder teruggebracht wordt bij Atlas Copco of door de huurder –
met schriftelijke bevestiging – voor afhaling ter beschikking van Atlas Copco wordt gesteld, waarbij de laatste datum van tel is.
2.3. De duur van de huurovereenkomst is aanvankelijk deze die in de overeenkomst wordt vermeld en wordt telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, tenzij wanneer de omstandigheden
die bovenstaand in paragraaf 2.2 of onderstaand in artikel 11 worden vermeld, van toepassing zijn.
2.4. In geval van een flagrante fout vanwege een van de partijen heeft de andere partij het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Dit moet worden bevestigd met een aangetekend
schrijven waarin de reden voor de beëindiging wordt vermeld. De huurder moet de uitrusting onmiddellijk terugbezorgen aan Atlas Copco en alle eventuele sommen die hij aan Atlas Copco verschuldigd
is, betalen.
2.5. De minimumhuurperiode is twee dagen.
Artikel 3: Levering - Afhaling
3.1. De uitrusting moet in een van zijn opslagplaatsen in Europa ter beschikking gesteld worden voor levering door Atlas Copco of afhaling door de huurder. Op het einde van de huurovereenkomst
moet de uitrusting worden teruggestuurd naar de opslagplaats van de initiële levering. De huurder moet de uitrusting op eigen kosten afhalen en terugbrengen.
3.2. Voor de aanvaarding van de levering of de afhaling van de uitrusting moet de huurder de uitrusting inspecteren om zeker te stellen dat de uitrusting in goede staat en geschikt voor het bedoelde
gebruik is. De aanvaarding van de levering of afhaling van de uitrusting houdt in dat de huurder de perfecte staat en geschiktheid van de uitrusting voor het bedoelde gebruik erkent.
3.3. Atlas Copco moet elke redelijke inspanning leveren om de uitrusting bij de huurder te leveren of de uitrusting beschikbaar te stellen voor afhaling door de huurder op de dag die in de
huurovereenkomst vermeld is.
3.4. Indien Atlas Copco de uitrusting niet beschikbaar stelt voor afhaling door de huurder of de uitrusting niet binnen de 3 werkdagen na de datum in de huurovereenkomst levert, heeft de huurder de
mogelijkheid de huurovereenkomst te beëindigen. Deze beëindiging is het enige hulpmiddel waar de huurder over beschikt en hij heeft geen recht op enige compensatie met betrekking tot de
uitgestelde levering of het uitstel van het beschikbaar maken voor afhaling van de uitrusting.
3.5. Atlas Copco moet de uitrusting beschikbaar maken voor afhaling in de opslagplaats of de uitrusting leveren op de plaats die in de huurovereenkomst wordt vermeld. Bij ontstentenis van
andersluidende bepalingen in de huurovereenkomst zal het transport naar voormelde plaats door Atlas Copco worden verzorgd voor rekening en risico van de huurder.
3.6. Tenzij anders bepaald in de huurovereenkomst moet de huurder de uitrusting ter plaatse voor eigen rekening en risico installeren, aansluiten en afsluiten.
3.7. De huurder mag de uitrusting niet van de in de huurovereenkomst vermelde plaats verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Copco.
Artikel 4: Correct gebruik - Onderhoud - Herstelling
4.1. De huurder moet de uitrusting correct gebruiken en onderhouden en in goed staat houden. De huurder moet eventuele voorschriften die hem door Atlas Copco worden gegeven, naleven.
4.2. Ten laatste op de eerste werkdag na de levering of afhaling van de uitrusting moet Atlas Copco de huurder gebruiksaanwijzingen en onderhoudsregels van de uitrusting verschaffen.
4.3. De verplichtingen van de huurder met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de uitrusting omvat onder andere:
- correcte installatie en verbinding volgens de voorschriften die door Atlas Copco worden geleverd
- garantie dat de uitrusting zich te allen tijde in horizontale positie bevindt;
- gebruik van kwaliteitsvolle brandstof, aangepast aan tijdelijk gebruik;
- dagelijkse controle van het oliepeil, en indien nodig toevoeging van de juiste hoeveelheid hoogwaardige olie;
- dagelijkse verwijdering van condensatie uit het luchtreservoir;
- dagelijkse verwijdering van condensatie uit de brandstoftanks.
4.4. De huurder moet Atlas Copco onmiddellijk telefonisch op de hoogte brengen van eventuele onregelmatigheden of problemen die zich voordoen bij het gebruik of onderhoud van de uitrusting en
binnen de 24 uur een schriftelijke bevestiging sturen. Indien de huurder dit vraagt, moet Atlas Copco binnen de 24 uur een vertegenwoordiger naar de huurder sturen om te adviseren over de
aangewezen oplossing.
4.5. Elke herstelling wegens normale slijtage van de uitrusting moet door en voor rekening van Atlas Copco worden uitgevoerd. Alle andere schade moet voor rekening van de huurder worden
hersteld. Elk ontbrekend en/of verwoest materiaal moet op kosten van de huurder worden vervangen.
4.6 Alle herstellingen worden door Atlas Copco uitgevoerd. De huurder mag de herstellingen niet zelf uitvoeren of door derden laten uitvoeren.
4.7. De huurder mag geen huur aftrekken voor tijd die verloren ging wegens eventuele onregelmatigheden en problemen die zich voordeden tijdens het gebruik of onderhoud van de uitrusting of
tijdens de duur van de herstelling.
4.8. Atlas Copco heeft te allen tijde het recht de uitrusting ter plaatse te inspecteren.
Artikel 5: Huur
5.1. De huur is betaalbaar op de eerste dag van de huurperiode of op tussentijden die in de huurovereenkomst worden vermeld. De huurder mag geen inhoudingen verrekenen of kan geen
compensatie bekomen om welke reden dan ook.
5.2. De huur is exclusief BTW. De huur omvat geen kosten met betrekking tot het gebruik en onderhoud van de uitrusting, zoals onder andere transport, brandstof, olie, smeerolie, voeding enz.
5.3. De huurprijs is gebaseerd op het gebruik van de uitrusting gedurende een werkdag van 8 uur of een werkweek van 40 uur. Indien de huurder van plan is de uitrusting intensiever te gebruiken,
dient hij de huurder daarover in te lichten. Indien de uitrusting intensiever wordt gebruikt, wordt de huurprijs verhoogd met een bedrag pro rata per uur, met maximaal het dubbele van de basishuurprijs.
Het gebruik van de uitrusting op zaterdag, zondag en/of officiële feestdagen, leidt tot een stijging van de wekelijkse basishuurprijs met 1/5 per dag dat dit soort gebruik plaatsvindt.
5.4. De huurder moet alle betalingen aan Atlas Copco uitvoeren in een vestiging van Atlas Copco of op het rekeningnummer dat in de huurovereenkomst wordt vermeld.
5.5. In geval dat een betaling aan Atlas Copco tegen de uiterste datum niet werd uitgevoerd, wordt het verschuldigde bedrag zonder officiële kennisgeving vermeerderd met een dagelijkse intrest
met een maandelijkse voet van 1%.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. De huurder moet Atlas Copco volledig vergoeden voor elk verlies van of elke schade aan de uitrusting.
6.2. De huurder is exclusief verantwoordelijk voor de uitrusting en moet Atlas Copco vrijwaren en schadeloosstellen tegen eventuele en alle claims, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schade,
kosten en uitgaven die derden tegen Atlas Copco kunnen instellen (met inbegrip van werknemers van en mensen die verantwoording afleggen tegenover de huurder die als hun werkgever wordt
beschouwd) naar aanleiding van de huur van de uitrusting. De huurder is verantwoordelijk voor het onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van Atlas Copco van eventuele claims van deze aard
die tegen Atlas Copco Rental Europe of de huurder worden ingediend.
6.3. De verplichtingen en aansprakelijkheden van Atlas Copco beperken zich tot wat specifiek in onderhavig voorwaarden en in de huurovereenkomst wordt vermeld. In geen geval kan Atlas Copco
aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of gevolgschade van de huurder.
Artikel 7: Verzekering
7.1. Tijdens heel de periode dat de uitrusting in zijn bezit is, moet de huurder over een verzekeringspolis beschikken die de nieuwe vervangwaarde van de uitrusting tegen alle risico’s dekt (met
inbegrip van diefstal, brand, explosiegevaar, blikseminslag, overstroming, bedrijfsverliezen) en een verzekeringspolis die alle aansprakelijkheid ten opzichte van eigendom en derden dekt.
7.2. De verzekeringspolis door een bekende verzekeringsmaatschappij met zetel in de EUROPESE UNIE moet afgesloten worden. De huurder moet ten laatste op de eerste werkdag na de levering
door Atlas Copco of de dag van de afhaling van de uitrusting door de huurder Atlas Copco een certificaat van de verzekeringsmaatschappij overhandigen die de dekking te allen tijde tegen de risico’s
in 7.1. bevestigt.
7.3. Indien de huurder gebruik maakt van de verzekeringsformule die door Atlas Copco wordt aangeboden, wordt een ‘eigen risico’ van 10% van de vervangwaarde van de uitrusting of €1.950, het
grootste bedrag van beide, aan de huurder aangerekend indien de uitrusting schade of total loss zou oplopen door de huurder tijdens de huurperiode.
Artikel 8: Belastingen en vergunningen
De huurder moet alle belastingen en verschuldigde sommen betalen en moet alle nodige vergunningen verwerven voor het gebruik en onderhoud van de uitrusting en het vervoer ervan.
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Artikel 9: Onderhuur - Inpandgeving
9.1. De uitrusting mag enkel door de huurder worden gebruikt. De huurder mag de uitrusting niet onderverhuren of in pand geven aan derden of enige rechten opbouwen met betrekking tot de
uitrusting zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlas Copco.
9.2. De huurder moet de rechten van Atlas Copco met betrekking tot de uitrusting vrijwaren. Indien de grond of het gebouw waar de uitrusting moet worden gebruikt, wordt geleased, moet de huurder
de eigenaar en huisbaas in een aangetekend schrijven op de hoogte brengen dat de uitrusting het eigendom van Atlas Copco is. De huurder moet binnen de drie werkdagen na levering door Atlas
Copco of afhaling door de huurder van de uitrusting op de dag dat de huurperiode start, een kopie van deze brief naar Atlas Copco sturen.
Artikel 10: Garantie - Borgsom
Op verzoek van Atlas Copco moet de huurder binnen de zeven dagen nadat dit verzoek werd geuit of ten laatste twee werkdagen voordat de uitrusting ter beschikking wordt gesteld, een garantie of
borgsom betalen, waardoor de uitvoering door de huurder van zijn verplichtingen volgens de voorwaarden van de huurovereenkomst, wordt gegarandeerd.
Artikel 11: Beëindiging
Atlas Copco heeft het recht de huurovereenkomst te beëindigen indien een van de volgende omstandigheden zich zouden voordoen:
- indien de huurder zou verzuimen een huursom of andere som volgens de voorwaarden van de huurovereenkomst binnen de 30 dagen na de uiterste datum (ongeacht artikel 5. 5 van onderhavige
algemene voorwaarden) te betalen;
- indien de huurder de uitrusting zou onderverhuren of in pand geven aan een derde, of rechten verwerven met betrekking tot de uitrusting tegenover een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Atlas Copco;
- indien de huurder verzuimt de uitrusting tegen alle risico’s te verzekeren voor het bedrag van de waarde van een nieuwe vervanguitrusting;
- indien de huurder verzuimt de uitrusting correct te gebruiken en te onderhouden of ze in goede staat te houden, te beoordelen door Atlas Copco Rental Europe;
- indien de huurder de door Atlas Copco gevraagde garantie of borgsom niet op tijd zou betalen;
- indien de huurder een verplichting volgens de voorwaarden van de huurovereenkomst wezenlijk zou schenden;
- indien een beslag, uitvoeringsbevel of andere gerechtelijke procedure wordt gevorderd op of tegen de uitrusting of een gedeelte ervan of tegen het gebouw waar de uitrusting wordt gebruikt;
- indien de huurder in vereffening gaat of het faillissement aanvraagt, een vergadering van crediteuren samenroept of een ontvanger aanstelt met betrekking tot een van zijn ondernemingen of activa.
Artikel 12: Levering - Afhaling
12.1. Op het einde van de huurovereenkomst moet de huurder de uitrusting beschikbaar stellen voor afhaling door Atlas Copco op de plaats die in de huurovereenkomst wordt vermeld, tenzij de
huurder en Atlas Copco overeengekomen zijn dat de huurder de uitrusting terugbrengt naar de opslagplaats van Atlas Copco. Op het einde van de huurovereenkomst moet de huurder alle
documenten zoals handleidingen aan Atlas Copco terugbezorgen. Alle kosten voor transport, eventuele demontering of ontkoppeling van de uitrusting en voorbereiding voor het transport zijn
voor rekening van de huurder.
12.2. Indien de huurder de uitrusting niet voor afhaling beschikbaar heeft gesteld of de uitrusting niet heeft teruggebracht op de datum die in de huurovereenkomst is vermeld of die schriftelijk met
Atlas Copco Rental Europe werd overeengekomen, moet de huurder tijdens de bijkomende huurperiode de basishuurprijs plus 15% met een minimum van een huurprijs van één maand betalen. Dit
geeft de huurder niet het recht de uitrusting verder te gebruiken of in het bezit te houden na de datum die in de huurovereenkomst is vermeld.
12.3. De aanvaarding van de teruggebrachte uitrusting of afhaling van de uitrusting door Atlas Copco houdt geen officiële erkenning in met betrekking tot de staat van de uitrusting. Atlas Copco heeft
het recht een schadevergoeding te eisen voor schade die na de terugbrenging of afhaling wordt ontdekt.
Artikel 13: Verbreking
Indien een gedeelte of bepaling van de huurovereenkomst of onderhavige algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet van kracht blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op enig ander gedeelte of een
bepaling in die documenten en blijft de rest van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht, als zou het nietige, ongeldige of niet van kracht zijnde gedeelte of bepaling er niet
in staan.
Artikel 14: Volledige overeenkomst
14.1. De voorwaarden van de huurovereenkomst vormen de gehele overeenkomst en schikking van de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge en schriftelijk afspraken tussen de partijen,
met inbegrip van elke vorige overeenkomst of schikking, die een variatie of uitbreiding vormt van hetzelfde onderwerp,en er zijn geen verdere of andere mondelinge of schriftelijke afspraken of relaties
met betrekking tot dit onderwerp.
14.2. De voorbereiding, implementatie en levering van de huurovereenkomst hebben niets te maken met beweringen, verklaringen, garanties of overeenkomsten buiten deze die erin vermeld worden.
14.3. De titels boven de paragrafen in onderhavige algemene voorwaarden en in de huurovereenkomst werden uitsluitend om praktische redenen geplaatst en hebben in geen geval een invloed op
de betekenis of interpretatie van de bepalingen eronder.
Artikel 15: Wijzigingen
15.1. Deze algemene voorwaarden kunnen enkel worden gewijzigd of aangepast door een schriftelijke of gelijkaardige formaliteit, in elk geval door beide partijen ondertekend.
15.2. Indien eventuele bijlagen aan de huurovereenkomst worden toegevoegd, maken zij daar een noodzakelijk deel van uit, waarbij begrepen en overeengekomen wordt dat bij elke afwijking of
tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze huurovereenkomst en een bepaling in de bijlagen, de tekst van het eerste document voorrang heeft.
Artikel 16: Geen stilzwijgende verklaring van afstand
In geen geval kan een verklaring van afstand van een van de partijen van onderhavige overeenkomst een inbreuk vormen tegen de daarin vermelde voorwaarden, clausules of afspraken een afstand
van voornoemde voorwaarden, clausules of afspraken inhouden, behoudens de specifieke tot een inbreuk leidende aanleiding tot deze afstand.
Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten
17.1. Indien een rechtsgeding of rechtsmaatregel tegen de huurder wordt ingediend op basis van een bewering dat de uitrusting die door Atlas Copco volgens de huurovereenkomst een inbreuk
intellectuele eigendomsrechten van een derde vormt. De huurder moet Atlas Copco onmiddellijk na het kennisname van dergelijk rechtsgeding of rechtsmaatregel schriftelijk verwittigen.
17.2. De huurder heeft niet het recht en mag de handelsmerken en handelsnamen – identiek of varianten ervan – registreren, of zijn producten imiteren of reproduceren, of een inbreuk plegen op zijn
technische kennis.
Artikel 18: Toepasselijke wet
De huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en de rechten en plichten van de partijen volgens deze documenten worden geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig de BELGISCHE wetten.
Artikel 19 : Rechtsgebied
19.1. Een claim, eis, geding, rechtszaak, arbitrage, procedure, hoorzitting, motie of proces met betrekking tot de huurovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden kan enkel worden ingesteld of
vervolgd in het rechtsgebied van BRUSSEL (BELGIË), en elke veroordeling, beslissing, conclusie of gevolgtrekking in een ander rechtsgebied wordt als nietig en ongeldig tussen de partijen worden
beschouwd.
19.2. Onverminderd het bovenstaande kan Atlas Copco ook elders een rechtsgeding tegen de huurder instellen en is elke veroordeling, beslissing, conclusie of gevolgtrekking die daaruit voortvloeit,
voor beide partijen bindend.
Above-mentioned Rental Conditions are available in English on simple request.
Les conditions de location, mentionné es au verso, sont disponibles sur demande en français.
Die obengenannte Mietledingungen sind auf Deutsch zur verfügung auf einfache Anfrage.
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