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* Enkel van toepassing op de verhuuractiviteiten van Atlas Copco Rental Nederland een maatschappij van Atlas Copco Internationaal BV

ARTIKEL 1– DEFINITIES
In deze Algemene Verhuurvoorwaarden gelden de hieronder
gegeven definities voor de bijbehorende termen:
Gehuurde:

de zaak of zaken die als het gehuurde zijn
aangeduid in de Overeenkomst.

Huurder:

de rechtspersoon of het
samenwerkingsverband dat met Verhuurder
een huurovereenkomst met betrekking tot
Verhuurder in eigendom toebehorende
zaken is aangegaan of daarover met
Verhuurder in onderhandeling is.

Overeenkomst:

de huurovereenkomst als bedoeld in artikel
2, lid 2, waar de onderhavige Algemene
Verhuurvoorwaarden op van toepassing
zijn.

Partijen:
Verhuurder:

Verhuurder en Huurder.
Atlas Copco Rental Nederland
Merwedeweg 7 - 3336 LG Zwijndrecht
Nederland - VAT: NL.001384.983.B01
Statutair gevestigd te Rotterdam (Kvk nr.
23032900) en kantoorhoudende te
Zwijndrecht en Leende en alle met deze
vennootschappen samenwerkende en
gelieerde ondernemingen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN
2.1 Indien een offerte e.d. van Verhuurder niet binnen 14
dagen of de aangegeven periode schriftelijk door Huurder
is aanvaard en door Verhuurder is bevestigd of door
beide Partijen een schriftelijke huurovereenkomst is
ondertekend, is hij vervallen.
2.2 Tussen partijen komt een huurovereenkomst tot stand op
het moment dat een offerte e.d. tijdig schriftelijk door
Huurder is aanvaard of op het moment dat door partijen
een schriftelijke huurovereenkomst is ondertekend dan
wel op het moment waarop Verhuurder het Gehuurde aan
Huurder ter beschikking stelt, overeenkomstig artikel 3 of
4.
ARTIKEL 3 – AFHALEN VAN HET GEHUURDE DOOR
HUURDER
3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen,
wordt het Gehuurde door Huurder
opgehaald vanaf het magazijn van het filiaal van
Verhuurder waar het door Huurder is besteld, dan wel
vanaf het magazijn van een door Verhuurder nader aan te
geven filiaal, zulks ter (vrije) keuze van Verhuurder.
3.2 Huurder heeft het recht om het Gehuurde voorafgaand
dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren
en/of zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q.
onderzoeken. Indien de Huurder dit achterwege laat of
het Gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het
onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst
neemt, wordt het Gehuurde geacht in overeenstemming
met de Overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en
onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na
ingebruikname worden niet geaccepteerd.
3.3 Zodra het Gehuurde het terrein van Verhuurder heeft
verlaten of zodra het Gehuurde ten behoeve van Huurder
is afgezonderd en Huurder is medegedeeld dat het
Gehuurde voor hem ter beschikking staat, is het
Gehuurde en het gebruik van het Gehuurde voor rekening
en risico van de Huurder. Het transportrisico is voor
Huurder.

ARTIKEL 4 – BEZORGEN VAN HET GEHUURDE DOOR
VERHUURDER

4.1 In uitdrukkelijke afwijking van hetgeen bepaald is in Artikel
3 hierboven, kunnen partijen schriftelijk overeenkomen
dat Verhuurder het Gehuurde brengt, c.q. laat brengen
naar een door Huurder aangewezen locatie.
4.2 Huurder heeft het recht om het Gehuurde voorafgaande
aan het transport op het terrein van Verhuurder te (laten)
controleren en/of te (laten) onderzoeken op eigen kosten.
Indien Huurder dit achterwege laat of geen op- en of
aanmerkingen heeft naar aanleiding van de controle c.q.
het onderzoek, wordt het Gehuurde geacht in
overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in
deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn
geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet
geaccepteerd. Huurder heeft uitdrukkelijk niet het recht
om het Gehuurde na het transport, bij of tijdens de
feitelijke levering, te onderzoeken of te laten controleren
c.q onderzoeken.
4.3 In het in lid 1 bedoelde geval dient Huurder ervoor te
zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het
afgesproken afleveradres, een daartoe
bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in
ontvangst nemen van het Gehuurde. Deze persoon dient
zich te (kunnen) legitimeren.
4.4 Indien op de bezorgdag niemand namens Huurder
aanwezig is, heeft Verhuurder het recht het Gehuurde
mee terug te (laten) nemen. De in verband hiermee
gemaakte kosten, waaronder huurderving en
transportkosten, zijn voor rekening van Huurder.
4.5 Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht
Verhuurder zich in te spannen om het Gehuurde binnen
de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven
termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale
termijnen.
4.6 Het transport risico is voor Verhuurder in het geval van
bezorging van het Gehuurde door Verhuurder, zoals
bedoeld in dit artikel.
4.7 Vanaf het moment van aflevering is het Gehuurde en het
gebruik van het Gehuurde voor rekening en risico van de
Huurder.
ARTIKEL 5 – VERZEKERING
5.1 Huurder is verplicht het Gehuurde bij een solide
verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare
schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de
teruggave aan Verhuurder (de zogenaamde “Huur zonder
verzekering”). Huurder verplicht zich voorts na eerste
verzoek van Verhuurder de polis ter hand te stellen aan
Verhuurder en is verplicht op het eerste verzoek van
Verhuurder alle premiekwitanties ter inzage aan
Verhuurder te verstrekken.
5.2 Partijen kunnen in de Overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk afwijken van hetgeen bepaald is in lid 1. In dat
geval zal Verhuurder het Gehuurde bij een solide
verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare
schade verzekeren en verzekerd houden tot de teruggave
aan Verhuurder (de zogenaamde “Huur met
verzekering”).
5.3 In geval van vervreemding, diefstal of verduistering van
het Gehuurde is de Huurder verplicht dat per omgaande
te melden aan Verhuurder en zo spoedig mogelijk
aangifte te doen bij de politie en onmiddellijk daarna een
fotokopie van het proces-verbaal van aangifte aan
Verhuurder te doen toekomen. Tot datum van ontvangst
van de schadeloosstelling door de
verzekeringsmaatschappij van Huurder, dan wel de
verzekeringsmaatschappij van Verhuurder, dient de
overeengekomen huurprijs te worden doorbetaald.
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5.4 Indien de huurder gebruik maakt van de
verzekeringsformule die door Atlas Copco Nederland BV
– Divisie Specialty Rental wordt aangeboden, wordt een
‘eigen risico’ van 10% van de vervangwaarde van de
uitrusting of €1.850, het grootste bedrag van beide tenzij
anders overeengekomen in het huurcontract, aan de
huurder aangerekend indien de uitrusting schade of totaal
verlies zou oplopen door de huurder tijdens de
huurperiode.
ARTIKEL 6 – GOED GEBRUIK VAN HET GEHUURDE DOOR
HUURDER, ONDERHOUD
6.1 Huurder zal als een goed huurder voor het Gehuurde zorg
dragen, het Gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken
overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Huurder zal het
Gehuurde alleen gebruiken voor het doel waartoe het
Gehuurde naar haar aard geschikt is.

gedestilleerd accuwater;
het dagelijks controleren en schoonmaken van
koelers, in verband met externe omstandigheden;
g. het dagelijks controleren van ventilatorriemen en zo
nodig spannen daarvan;
h. het controleren en eventueel op spanning brengen
van de luchtbanden;
i. het controleren of compressor waterseparator
aftapkranen open staan of geblokkeerd zijn;
j. het minstens eenmaal per 400 uur verversen van
smeerolie;
f.

6.9 De Verhuurder heeft te allen tijde het recht om controle op
het onderhoud en de staat van het Gehuurde uit te
oefenen of te doen uitoefenen. Hij is bevoegd daartoe de
ruimte van Huurder te betreden.
ARTIKEL 7 – STORINGEN

6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Verhuurder, zal Huurder het Gehuurde niet op zee, op
vaartuigen en/of buiten het land waar het Gehuurde
afgehaald of geleverd is gebruiken.

7.1 Huurder dient storingen onverwijld schriftelijk bij
Verhuurder te melden onder opgave van het
materieelnummer, een nadere toelichting omtrent de
storing en de locatie waar het Gehuurde zich bevindt.

6.3 Het Gehuurde is en blijft eigendom van Verhuurder.
Huurder is derhalve niet bevoegd om het Gehuurde te
vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

7.2 Nadat zich een storing voordoet, zal Huurder het gebruik
van het Gehuurde niet voorzetten, tenzij Verhuurder
daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

6.4 Het is de Huurder verboden het Gehuurde zonder
schriftelijke toestemming van Verhuurder door te
verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een
derde ter beschikking te stellen. In het geval dat
Verhuurder wel schriftelijke toestemming hiervoor geeft,
dient Huurder schriftelijk aan Verhuurder te berichten wat
de naam en het adres is van de relevante derde en waar
het Gehuurde zich bevindt.

7.3 Huurder zal ervoor zorg dragen dat het Gehuurde
bereikbaar en toegankelijk is. Binnen het land waar het
Gehuurde afgehaald of geleverd is wordt de betreffende
machine door Verhuurder of namens Verhuurder, indien
mogelijk, ter plaatse gerepareerd of door ander materieel
vervangen. Indien en voor zover het Gehuurde zich op
zee, op vaartuigen en/of buiten het land waar het
Gehuurde afgehaald of geleverd is bevindt, dient Huurder
voor eigen rekening het Gehuurde te laten repareren door
Verhuurder of een door Verhuurder aan te wijzen derde.

6.5 Het staat Huurder niet vrij om het logo van Verhuurder op
enige wijze te bedekken. Huurder heeft evenmin het recht
om zijn eigen logo/naam/beeldmerk op het Gehuurde aan
te brengen. Indien Huurder het logo van Verhuurder wel
bedekt en/of haar eigen logo/naam/beeldmerk op het
Gehuurde aanbrengt, heeft Verhuurder het recht het
Gehuurde onmiddellijk terug te claimen, waarbij Huurder
als boete de huurpenningen voor het Gehuurde
verschuldigd blijft. Voorts zal Huurder de volledige kosten
verschuldigd zijn voor het herstel van het logo van
Verhuurder op het Gehuurde, en/of het verwijderen van
het logo/naam/beeldmerk van Huurder dan wel enige
derden.
6.6 Het staat Huurder niet vrij om de aard, bestemming,
samenstelling of de inrichting van het Gehuurde te
veranderen. Ook is de Huurder niet bevoegd om het
Gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren, dan wel
zaken aan/op het Gehuurde aan te brengen of ervan af te
halen of dit te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Verhuurder. Alles wat na het verkrijgen
van die toestemming door of vanwege Huurder op of aan
het Gehuurde wordt gemonteerd of daaraan op andere
wijze wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van
Verhuurder.
6.7 Huurder zal het Gehuurde met inachtneming van
aanwijzingen en/of instructies van Verhuurder en/of
gebruiksvoorschriften etc. gebruiken.
6.8 Huurder is verplicht zorg te dragen voor het dagelijkse
onderhoud aan het Gehuurde, waaronder, doch niet
uitsluitend:
a. het bijvullen van brandstof;
b. het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van
smeerolie van goede kwaliteit en opgegeven
specificatie.
c. het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van
compressorolie;
d. het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van
koelwater;
e. het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van

7.4 In het geval van (i) een storing die langer duurt dan 24 uur
nadat de storing overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van
dit artikel door Huurder bij Verhuurder is gemeld, en (ii)
het Gehuurde door deze storing in het geheel niet door
Huurder kan worden gebruikt, is Huurder over de periode
dat het Gehuurde voor hem niet bruikbaar is, geen
huurpenningen verschuldigd. Het al dan niet bruikbaar
zijn van het Gehuurde is ter beoordeling van Verhuurder.
7.5 Indien storingen zijn veroorzaakt door beschadigingen
aan en/of ondeugdelijk en/of onkundig gebruik of het niet
voldoen aan de hiervoor in artikel 6 en dit artikel
genoemde verplichtingen van Huurder vindt het bepaalde
in lid 4 van dit artikel geen toepassing.
ARTIKEL 8 – TERUGGAVE DOOR HUURDER NA EINDE
HUUROVEREENKOMST
8.1 Huurder dient het Gehuurde op de dag waarop de
Overeenkomst eindigt te retourneren bij het filiaal van
Verhuurder waar het Gehuurde is gehuurd en/of in
ontvangst is genomen met inachtneming van de
openingstijden van Verhuurder. De verplichting tot betalen
van de huurprijs eindigt nadat een medewerker van
Verhuurder het Gehuurde heeft gecontroleerd en er een
retourbon is getekend.
8.2 Huurder zal het Gehuurde gereinigd en in goede staat
aan Verhuurder teruggeven.
8.3 Ingeval Huurder het gehuurde niet tijdig dan wel in strijd
met hetgeen bepaald is in lid 2 retourneert, blijft de
huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke
ontvangst van het Gehuurde door Verhuurder, dan wel
het moment waarop het gehuurde voldoet aan het
hetgeen bepaald is in lid 2, ongeacht het verdere recht
van Verhuurder op schadevergoeding en/of het laten
terughalen van het Gehuurde.
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8.4 Totdat het Gehuurde in ontvangst is genomen door
Verhuurder conform hetgeen bepaald is in dit artikel, is
het Gehuurde en het gebruik van het Gehuurde voor
rekening en risico van Huurder. Het transportrisico is voor
Huurder.
ARTIKEL 9 – VERHUURDER KOMT GEHUURDE OPHALEN
BIJ HUURDER NA EINDE HUUROVEREENKOMST
9.1 Indien Partijen in de Overeenkomst hebben opgenomen
dat Verhuurder het Gehuurde zal (laten) ophalen, dan is
Huurder verplicht om Verhuurder met inachtneming van
een termijn van 24-uur, waarvan tenminste een volle
werkdag, schriftelijk te berichten dat het Gehuurde dient
te worden opgehaald bij Huurder. De verplichting tot
betaling van de huurprijs eindigt in dit geval door de
schriftelijke afmelding.
9.2 In het geval bedoeld in lid 1 van dit artikel, dient het
Gehuurde door Huurder op het schriftelijk opgegeven
adres vanaf 8.00 uur `s morgens gereed te staan voor
vervoer op een locatie die bereikbaar is vanaf een voor
het doorgaande verkeer bereikbare openbare weg. Het
vorenstaande betekent niet dat Verhuurder het gehuurde
op dat tijdstip zal dienen op te halen.
9.3 Huurder dient er zorg voor te dragen dat vanaf het in lid 2
bedoelde moment een daartoe bevoegde persoon
namens Huurder aanwezig is om het Gehuurde alsmede
een opleveringsrapport aan Verhuurder, dan wel aan de
transporteur die door Verhuurder is ingeschakeld, mee te
geven . Deze persoon dient zich te legitimeren
9.4 Binnen 6 werkuren na ontvangst van het
opleveringsrapport van Verhuurder als bedoeld in het
vorige lid heeft Huurder het recht om het Gehuurde op het
terrein van Verhuurder te (laten) controleren en/of te
(laten) onderzoeken op eigen kosten. Indien Huurder dit
achterwege laat of geen op- en of aanmerkingen heeft
naar aanleiding van de controle c.q. het onderzoek, wordt
het opleveringsrapport erkend en zal Huurder de daarin
mogelijkerwijs genoemde kosten verschuldigd zijn aan
Verhuurder’. Een eventueel door Huurder uitgevoerde
inspectie voorafgaand aan het transport zal nimmer
kunnen gelden als de status van oplevering.
9.5 Totdat het Gehuurde is opgehaald door of namens
Verhuurder conform hetgeen bepaald is in dit artikel, is
het Gehuurde en het gebruik van het Gehuurde voor
rekening en risico van Huurder. Het transport risico is
voor Verhuurder in het geval van ophalen van het
Gehuurde door Verhuurder, zoals bedoeld in dit artikel.
ARTIKEL 10 – WERK IN TWEE OF DRIE PLOEGEN
10.1 Indien niet anders overeengekomen in het huurcontract
verhuurt de Verhuurder het Gehuurde op basis van een
normale werkdag van 8 uren, een werkweek van 40 uren.
De extra dagen worden verhoudingsgewijs en pro rata in
rekening gebracht. Extra draaiuren worden aangerekend
volgens tarieflijst tot maximaal het continu tarief. Wanneer
de huurder het Gehuurde in twee ploegen ofwel 16 uur
per dag wenst te gebruiken, of in drie ploegen ofwel 24
uur per dag is hij verplicht de verhuurder hiervan bij de
ondertekening van het contract in kennis te stellen, of
zodra een dergelijk gebruik overwogen wordt.

dient Huurder aan Verhuurder de dagwaarde van het
Gehuurde te vergoeden volgens de op dat moment
geldende prijslijst van Verhuurder, onverminderd het
recht van Verhuurder tot vordering van nakoming,
schadevergoeding (huurderving) of opschorting.
11.3 In geval van vermissing, verduistering, diefstal,
vervreemding en totaal verloren gaan of bezwaring van
het Gehuurde is Huurder gehouden de huurtermijnen op
grond van de Overeenkomst verschuldigd te betalen
alsof het Gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd,
vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
11.4 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit
uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van
de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene
Verhuurvoorwaarden, waaronder maar uitdrukkelijk niet
beperkt tot het niet of niet volledig in acht nemen of
naleven van:
a. aanwijzingen en/of instructies van Verhuurder en/of
gebruiksvoorschriften etc.,
b. de onderhoudsverplichtingen etc.;
c. de verplichting om storingen te melden etc.;
d. de verplichting om het Gehuurde tijdig en gereinigd en
in goede te retourneren dan wel op te leveren aan
Verhuurder etc.
11.5 Huurder is aansprakelijk voor alle door Verhuurder
gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het
verhuurde in slechte staat/beschadigd aan Verhuurder
wordt teruggegeven conform artikel 8 of 9 van deze
Algemene Verhuurvoorwaarden, onverminderd het recht
van Verhuurder tot vordering van huurderving. Hierbij
geldt:
a. Alle kosten van reiniging van het Gehuurde, dan wel
vervanging en reparatie van beschadigde,
ontbrekende, kapotte onderdelen zijn voor rekening
van de Huurder;
b. Indien de geschatte schade, reparatie- en
reinigingskosten niet meer bedragen dan € 2.500,geschiedt expertise door Verhuurder;
c. Indien de geschatte schade, reparatie- en
reinigingskosten meer dan € 2.500,- bedragen, zal de
expertise op kosten van Huurder door Verhuurder
worden uitbesteed aan een door Verhuurder
aangewezen schadebureau.
d. De door Verhuurder gemaakte expertisekosten ter
vaststelling van schade aan het Gehuurde komen
voor rekening van Huurder.
11.6 Verhuurder sluit iedere aansprakelijkheid uit voor
mogelijke indirecte schade die mocht ontstaan als gevolg
van een gebrek van het Gehuurde, dan wel als gevolg
van enige tekortkoming in de nakoming van enige
verplichting van Verhuurder uit hoofde van de
Overeenkomst en/of deze Algemene
Verhuurvoorwaarden.
11.7 Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de
aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het
maximum bedrag dat in het desbetreffende geval uit
hoofde van de door Verhuurder gesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
11.8 Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken
van derden tot schadevergoeding verband houdende met
het gebruik van het Gehuurde.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

11.1 Huurder is tot aan het moment dat het Gehuurde weer
door Verhuurder in ontvangst is genomen conform artikel
8 of 9 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden
aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde,
waaronder schade door vermissing, verduistering,
diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

12.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere
verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de
periode, waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer
duurt dan 3 maanden, zijn Partijen bevoegd de
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.

11.2 Bij vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en
totaal verloren gaan of bezwaring van het Gehuurde

12.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder
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geval verstaan een verhindering om te presteren door
omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het
moment van het sluiten van de Overeenkomst en die
buiten de invloedssfeer van Verhuurder liggen. Daaronder
wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van
leveranciers van Verhuurder, brand, hoge watersnoden,
extreme weersomstandigheden, stakingen, files,
wegblokkades en werkonderbrekingen.
12.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of
slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is
Verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijke contract.

ARTIKEL 13 –BETALING VAN DE HUURSOM
13.1 Indien niet anders overeengekomen wordt in het
huurcontract dient de betaling binnen de 30 dagen na
factuurdatum te geschieden, zonder verrekening.
Verhuurder is gerechtigd om een
kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of
vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De
betalingstermijn is een fatale termijn.
13.2 Indien Huurder niet binnen de in lid 1 genoemde
termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in
en is Huurder aan Verhuurder een vertragingsrente
verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor
iedere maand dat Huurder met betaling in verzuim is.
Voor berekening van de rente geldt een deel van de
maand als een hele maand. De door Huurder gedane
betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van
opeisbare facturen die het langst openstaan. Bij
overschrijding van overeengekomen betalingstermijn,
vervallen eventuele kortingen en heeft Verhuurder
het recht de volledige huurprijs in rekening te
brengen.
13.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 is Huurder aan
Verhuurder verschuldigd alle kosten welke Verhuurder
maakt tot inning van de aan Verhuurder verschuldigde
bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de
gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten
daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van
Verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen
van schade, kosten en interesten, welke voor Verhuurder
voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke
nakoming of ontbinding van de Overeenkomst.
13.4 Onder gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en
afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en
schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten
worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15%
van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze
buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle
gevallen € 500,00 zullen bedragen.
ARTIKEL 14 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE
OVEREENKOMST
14.1 Indien Huurder zijn of meer van zijn contractuele
verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt,
indien Huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt, indien Huurder failliet
wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard,
indien Huurder zijn/haar onderneming geheel of
gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien
op het vermogen van Huurder geheel of gedeeltelijk
beslag wordt gelegd is Huurder in verzuim en heeft
Verhuurder de bevoegdheid de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te

beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering
van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
14.2 Huurder verbindt zich Verhuurder onverwijld te
informeren van eventuele (conservatoire of executoriale)
beslaglegging op zijn roerende of onroerende zaken of
op het Gehuurde, of een gedeelte daarvan, van het
aanvragen van (voorlopige) surséance van betaling, van
het aanvragen of het doen van aangifte van zijn
faillissement, van het aanvragen van de toepasselijkheid
van de wettelijke schuldsaneringsregeling, alsmede om
de beslagleggende deurwaarder, de curator of
bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de
huurovereenkomst.
14.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn
Verhuurder en Huurder gerechtigd om de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als
ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op
schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke
ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de
Overeenkomst niet nakomt.
14.4 In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is Verhuurder te
allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of
aankondiging vooraf, gerechtigd om het Gehuurde bij
Huurder terug te halen. Huurder verplicht zich op
voorhand alsdan aan Verhuurder de in dat verband door
Verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
14.5 Verhuurder is in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd
nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij
door Huurder, hetzij door derden in verband met het
terughalen van het Gehuurde c.q. het niet continueren
van de Overeenkomst wordt geleden.
De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies,
voeding e.d. die door Verhuurder bij uitoefening van de
in dit artikel omschreven bevoegdheid tot terughalen
worden gemaakt, zijn voor rekening van Huurder.
ARTIKEL 15 – WAARBORG
15.1 Het in het huurcontract vastgelegde bedrag van de
waarborg dient aan de Verhuurder uiterlijk op het
ogenblik waarop het Gehuurde afgehaald wordt, betaald
te worden. Er wordt overeengekomen dat deze waarborg
als onderpand dient voor het naleven van om het even
welke verbintenis van de Huurder voortvloeiend uit
onderhavig contract.
ARTIKEL 16 – OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
16.1 Verhuurder is bevoegd derden in te schakelen bij de
uitvoering van de met Huurder gesloten Overeenkomst.
16.2 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een
bepaling van de Overeenkomst en/of deze Algemene
Verhuurvoorwaarden laat de geldigheid van het overige
deel van de Overeenkomst en/of deze Algemene
Verhuurvoorwaarden onverlet. In plaats van het
vernietigde of nietige deel geldt alsdan als
overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze
het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen
zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid
gekend zouden hebben.
16.3 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van
toepassing
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