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Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VolkerWessels
Bouwmaterieel B.V., hierna te noemen: ‘verhuurder’, gedane aanbiedingen en met
haar wederpartij, hierna te noemen: ‘huurder’, gesloten overeenkomsten hoe ook
genaamd, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Aflevering
5.1

De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige verzendinstructies toe
te zenden. De verzendinstructies bevatten tenminste een beschrijving van het
gehuurde, het overeengekomen tijdstip van ontvangst van het gehuurde en de
locatie van het aanvoeradres. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de
huurder voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. De huurder is verplicht al het
mogelijke te doen om te bereiken dat het gehuurde onmiddellijk na aankomst in
ontvangst kan worden genomen. Bij ontvangst dient door huurder de
materieelbon voor ontvangst van de goederen te worden afgetekend. De hierop
vermelde hoeveelheden en hoedanigheden van de (af)geleverde goederen,
worden geacht juist te zijn, tenzij de huurder binnen twee werkdagen schriftelijk
reclameert.

5.2

De huurder heeft het recht het materieel voor verzending te keuren of te laten
keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het
gehuurde in goede en gebruiksklare staat te hebben ontvangen.

5.3

Reclames ter zake van schade dienen terstond na ontvangst van het gehuurde
te worden gemeld en vervolgens binnen twee (2) werkdagen schriftelijk te worden
bevestigd. Bij gebreke van tijdige melding c.q. bevestiging wordt het gehuurde
geacht in goede staat en zonder tekorten te zijn afgeleverd.

5.4

Bestelling en afmelding van het gehuurde dient uitsluitend digitaal, via de webshop of per E-mail, te worden gedaan. Wanneer, op andere dan de beschreven wijze
bestellingen of afmeldingen worden gedaan is dat uitsluitend voor rekening en
risico van de huurder.

5.5

Voor zover overeengekomen wordt dat het transport van het gehuurde door de
verhuurder geschiedt, is het transportrisico voor de verhuurder. In alle andere
gevallen voor risico van de huurder.

Artikel 2 Beschrijving gehuurde
2..1

Het gehuurde wordt beschreven in de bij deze algemene voorwaarden behorende
overeenkomst. Alle in de overeenkomst beschreven capaciteiten, vermogens,
afmetingen etc. zijn uitsluitend indicatief.

Artikel 3 Huurprijs
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

De huurprijs wordt vastgesteld per kalenderweek en berekend over een termijn
zoals in huurovereenkomst is overeengekomen, doch minimaal over een termijn
van één week. Over de dag van aan– en afvoer wordt huur berekend. Indien
gehuurde goederen door huurder geretourneerd moeten worden en zulks geschiedt
niet binnen de overeengekomen huurtermijn, dan wordt de huurprijs
doorberekend tot het moment dat de gehuurde goederen alsnog geretourneerd
worden, onverminderd het recht van verhuurder om de eventueel geleden
schade op huurder te verhalen.
Tijdens vakanties en op feestdagen en/of andere dagen waarop niet wordt
gewerkt, blijft de huurder verplicht de overeengekomen huurprijs te voldoen,. Als
zodanig geldt echter ook een werkstaking of andere omstandigheid, die de normale
voortgang in het bedrijf van de verhuurder verstoort. Voorts blijft de huurder
verplicht de overeengekomen huurprijs te voldoen in geval van vertraging die
tijdens het laden of lossen, dan wel tijdens het transport van het materieel
ontstaat, alsmede gedurende de tijd waarin de huurder geen gebruik kan
maken van het materieel, als gevolg van schade en/of een defect. Indien
evenwel de vertraging of schade is veroorzaakt door een omstandigheid waarop
de verhuurder invloed heeft of in redelijkheid kan hebben, vervalt de verplichting
van de huurder tot betaling van de overeengekomen huursom vanaf de achtste
dag nadat de vertraging of schade is ontstaan, tot de dag waarop de oorzaak van
de vertraging is weggenomen c.q. de schade is hersteld.
In geval van verhuur van bemand materieel is de huurprijs gebaseerd op de
werk tijden volgens de toepasselijke CAO van het bedienend personeel. De
huurder zal wekelijks aan de verhuurder een opgaaf verstrekken van het aantal
gewerkte uren en voor zover dit aantal de CAO werktijd te boven gaat zijn de
meerdere kosten tevens voor de rekening van de huurder.
In geval van verhuur van materieel op basis van zogenaamde draaiuren, is de
prijs gebaseerd op gebruik van het materieel gedurende ten hoogste veertig (40)
uren per week. De huurder zal wekelijks aan de verhuurder een opgaaf
verstrekken van het aantal gebruikte uren. Bij gebruik gedurende meer dan
veertig (40) uren per week, is voor ieder extra uur of gedeelte van een uur een
toeslag verschuldigd.

2.
3.

3.6

Artikel 6 Gebruik
6.1

De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurtermijn in goede staat
te houden en het slechts te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming. De
veiligheidsinstructies en bedieningsvoorschriften dienen in acht te worden
genomen.

6.2

Het is de huurder zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet
toegestaan het materieel te verhuren aan een derde of op andere wijze aan een
derde in gebruik af te staan, en evenmin mag het gehuurde zonder schriftelijke
toestemming van de verhuurder worden weggevoerd van het overeengekomen
aanvoeradres.

6.3

De verhuurder is bevoegd gedurende de huurtermijn te allen tijde controle op
het gehuurde uit te oefenen of te laten uitoefenen.

6.4

Montage en demontage en/of bediening van het gehuurde mag uitsluitend worden
uitgevoerd door, vanwege of met toestemming en op aanwijzing van de
verhuurder. De kosten van montage en demontage, alsmede de
bedieningskosten zijn voor rekening van de huurder.

6.5

Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het materieel aan te
brengen, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verhuurder. De kosten zijn voor rekening van de huurder.

6.6

Het gehuurde mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik en/of
aanwezigheid enigerlei risico voor het gehuurde met zich meebrengt.

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 11 van deze
voorwaarden komen voor rekening van de huurder de kosten van:
1.

hijsstroppen en andere hulpmaterialen alsmede verbruiksartikelen, olie en
brandstof;
wijzigingen die door de huurder in of aan het gehuurde worden
aangebracht;
defecten aan het gehuurde, alsmede schade of verlies een en ander voor
zover niet uitdrukkelijk anders met de huurder mocht zijn overeengekomen.
Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die
wegens of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven,
met inbegrip van, doch niet beperkt tot, precariorechten en legeskosten.

Verhuurder heeft het recht de huurprijs aan te passen indien de kostprijs dit naar
zijn mening noodzakelijk maakt. Een huurverhoging gaat in, twee weken nadat de
verhoging schriftelijk aan huurder is gemeld. Huurder heeft het recht de
huurovereenkomst te beëindigen, indien hij met de verhoging niet akkoord gaat,
in welk geval hij het gehuurde onverwijld op zijn kosten aan de verhuurder zal
overdragen.

Artikel 7 Keuringen, onderhoud en herstel
7.1

Verhuurder zal het gehuurde op haar kosten éénmaal per kalenderjaar keuren.
Van deze keuringsfrequentie zijn uitgezonderd vaste ketenparken en materieel,
waarvan de huurtermijn het kalenderjaar overstijgt, hiervoor geldt een
keuringsfrequentie drie kalenderjaren. Huurder is gerechtigd, voor eigen
rekening, met verhuurder een kortere keuringsfrequentie overeen te komen.

7.2

Huurder is gehouden, wanneer het gehuurde voorzien is van een
keuringssticker waarvan de wettelijke keuringstermijn verlopen is, daarvan bij
de verhuurder melding te maken. Hetzelfde geldt indien deze sticker onleesbaar,
of niet aanwezig is.

7.3

Gedurende de overeengekomen huurtermijn zal al het periodieke onderhoud
door de huurder voor diens rekening worden uitgevoerd, met inachtneming van
de instructies van de verhuurder.

7.4

Defecten aan het gehuurde, alsmede schade of verlies dienen onverwijld
schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle
bijzonderheden. De huurder is verplicht de instructies van de verhuurder op te
volgen.

7.5

Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met toestemming
van en op aanwijzing van de verhuurder.

Artikel 4 Huurtermijn
4.1

Een huurovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor
bepaalde tijd. De huurtermijn van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd vangt
aan en eindigt op, en met inbegrip van, de in de huurovereenkomst vermelde
kalenderdagen. De eventuele verlenging van een huurovereenkomst voor
bepaalde tijd wordt schriftelijk vastgelegd.

4.2

De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd vangt aan op het in huurovereenkomst
bepaalde aanvangsmoment en eindigt door opzegging door één der partijen met
inachtneming van een termijn van tenminste acht (8) werkdagen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Indien materieel dat voor een bepaalde tijd is gehuurd niet om 16.00 uur van
de laatste dag van de huurtermijn is teruggebracht op het overeengekomen
retouradres, wordt de huurovereenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn
verlengd. Bij langer dan het overeengekomen gebruik van het materieel blijven de
bepalingen van de overeenkomst onverminderd van kracht.
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11.7

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst terstond te beëindigen, indien
het gehuurde niet overeenkomstig haar bestemming wordt gebruikt, wordt
verwaarloosd, ondeskundig gebruikt wordt, onrechtmatig wordt gebruikt of
wanneer huurder anderszins op enige wijze in gebreke blijft.

11.8

Bij terugbezorging is artikel 5.5 van deze voorwaarden van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 8 Aansprakelijkheid verhuurder
8.1

8.2

8.3

Verhuurder is jegens huurder aansprakelijk voor een aan verhuurder
toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming van een geschonden
verplichting niet reeds blijvend onmogelijk is, is verhuurder aansprakelijk met
inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de schuldenaar.
Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van de verhuurder is de verhuurder
uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Tot de directe
schade behoren in geen geval bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of
winstderving van de huurder,

12.1

Facturering geschiedt eens per 4 weken. Betaling dient te geschieden binnen 30
dagen na factuurdatum. Zonder korting of compensatie, door storting of
verschrijving op de bankrekening van de verhuurder. De verhuurder is te allen
tijde gerechtigd om vooruitbetaling van de volledige of gedeeltelijke huurprijs of
zekerheidstelling te verlangen. Eventuele geschillen tussen de verhuurder en de
huurder geven de huurder niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te
schorten.

12.2

Indien de huurder de factuur niet tijdig betaalt, is hij met ingang van de dag
waarop de betalingstermijn verstreken is, zonder verdere aanmaningen van
rechtswege in gebreke, en is hij over het uitstaande bedrag één (1) procent rente
per maand, of per gedeelte van een maand verschuldigd tot de dag van betaling.
Voorts is de verhuurder gerechtigd om indien de huurder niet of niet tijdig betaalt
of het materieel onzorgvuldig of ondeskundig gebruikt of verwaarloost dan wel
anderszins in gebreke is, de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
of verder ingebrekestelling door een enkele verklaring te ontbinden en het
gehuurde onverwijld weer tot zich nemen, onverminderd zijn recht op onmiddellijke
nakoming of vergoeding van kosten, schade en interesten, terwijl alsdan ook alle
andere vorderingen van de verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar
zullen zijn. Onverminderd zijn overige bevoegdheden zal de verhuurder het
recht hebben het gehuurde dat zich nog onder berusting van de huurder bevindt
terug te nemen. Voor dat geval verleent de huurder de verhuurder onherroepelijk het
recht zich toegang te verschaffen tot zijn terreinen en opstallen alsmede tot andere
plaatsen waar zich materieel mocht bevinden. Dezelfde rechten en bevoegdheden
heeft de verhuurder indien de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of
surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel buiten staat geraakt is zijn
financieel en/of andere verplichtingen na te komen of ophoudt zijn bedrijf uit te
oefenen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden
tenminste op vijftien (15) procent van het uitstaande bedrag gesteld.

De omvang van de schadevergoedingsverplichting van verhuurder is beperkt tot
een bedrag gelijk aan de huursom van het gehuurde uit hoofde van de
betreffende huurovereenkomst, met een maximum van het bedrag dat
verzekeraar op basis van artikel 10 aan verhuurder uitkeert.

Artikel 9 Aansprakelijkheid huurder
9.1

Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor een aan huurder toerekenbare
tekortkoming, waaronder mede – doch niet uitsluitend – wordt begrepen verlies
van het gehuurde, waaronder begrepen sloten, sleutels en kentekenbewijzen van
het gehuurde en voor schade, van welke aard ook, die gedurende de huurtermijn
aan het gehuurde ontstaat, alsmede voor de bedrijfsschade die de verhuurder
hierdoor mocht lijden, ongeacht of het verlies c.q. schade het gevolg is van het
handelen of nalaten van de huurder of van een door huurder ingeschakelde derde.

9.2

Wanneer huurder tijdens de huurperiode bemerkt dat door inbraak, molest of
anderszins schade is toegebracht aan het gehuurde zal huurder de verhuurder
hier direct van in kennis stellen. Huurder dient daarnaast aangifte van vermissing of
molest te worden gedaan bij de politie. Mede aan de hand van dit rapport zal de te
betalen schadevergoeding worden bepaald.

9.3

Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden die mocht
ontstaan in verband met het gebruik van het gehuurde. Voorts vrijwaart huurder
de verhuurder voor alle boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd
gedurende de huurtermijn van, door werknemers van de huurder, gepleegde
strafbare feiten.

Artikel 10 Verzekeringen
10.1

Artikel 12 Betaling

Materieel in eigendom van / of in beheer bij verhuurder is op basis van de
volgende voorwaarden verzekerd:
1. Dekkingsgebied Europa;
2. De wettelijke aansprakelijkheid is door de verhuurder verzekerd,
3. W.A.M. plichtig materieel is verzekerd conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.
4. Cascorisico

Artikel 13 Ontvreemding, vermissing
13.1

Wanneer blijkt dat het gehuurde wat door verhuurder ter beschikking is gesteld
ontvreemd of vermist is zal hiervoor een schadevergoeding moeten worden
betaald door de huurder over hetgeen vermist c.q. ontvreemd is. De te vergoeden
schade is gelijk aan de vervangingswaarde van het ontvreemde of vermiste
materieel.

13.2

Wanneer huurder tijdens de huurperiode bemerkt dat door inbraak, molest of
anderszins schade is toegebracht aan het gehuurde materieel zal huurder de
verhuurder hier direct van in kennis stellen. Daarnaast dient aangifte van vermissing
of molest te worden gedaan bij de politie. Middels dit rapport zal de te betalen
schadevergoeding worden bepaald.

13.3

Voor de te betalen schadevergoeding, hierna te noemen “afkoop” heeft
verhuurder een aantal voorwaarden gesteld. Afkoop vindt plaats nadat door
verhuurder is bepaald dat het materieel als verloren beschouwd dient te worden.
Wanneer dit is vastgesteld kan tot afkoop worden overgegaan. Hierbij vindt geen
restitutie van huur plaats aangezien tot het moment van vaststelling redelijkerwijs
wordt aangenomen dat huurder het materieel nog in zijn bezit heeft.

13.4

Het afkoopbedrag van het vermiste materieel is onderhavig aan de periode waarin
dit door huurder is gehuurd alvorens geconstateerd wordt dat dit vermist of verloren
is gegaan.

13.5

Voor het bepalen van het afkoopbedrag
vervangingswaarde ervan het uitgangspunt.

13.6

Het afkoopbedrag van vermist / verloren materieel is aangegeven in
onderstaand overzicht: Uitgangspunt hierbij is de vervangingswaarde de dagen
zien op de huurtermijn. Maar te schappelijk voor een huurder. Verwijzen naar de
vervangingswaarde.
100%
•
Tussen 1 en 30 dagen (1 tot 6 weken)
90%
•
Tussen 31 en 60 dagen (7 tot 12 weken)
80%
•
Tussen 61 en 90 dagen (13 tot 18 weken)
75%
•
Tussen 91 en 120 dagen (19 tot 24 weken)
70%
•
Tussen 121 en 150 dagen (25 tot 30 weken)
65%
•
Tussen 151 en 180 dagen (31 tot 36 weken)
60%
•
Langer dan 180 dagen (langer dan 37 weken)

Ingeval van schade, mits deze schade is gedekt onder de betreffende polis, is
het bedrag aan eigen risico voor rekening van de huurder.
Artikel 11 Terugbezorging
11.1

Huurder is verplicht het gehuurde na het verstrijken van de huurtermijn in goede
en schone staat op het overeengekomen adres terug te bezorgen of te doen
bezorgen.

11.2

Bij terugbezorging dient het gehuurde op eenzelfde manier geretourneerd te
worden als het ter beschikking is gesteld.

11.3

Al hetgeen door of op aanwijzing van de huurder op of aan het gehuurde is
aangebracht wordt eigendom van de verhuurder die deswege generlei
vergoeding aan de huurder verschuldigd zal zijn en onverminderd het recht van
de verhuurder om hetgeen de huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op
diens kosten te verwijderen.

11.4

Voor alle afwijkingen in aantallen, gebreken of schade die door de verhuurder bij
aflevering van materieel worden vastgesteld, is de huurder aansprakelijk,
evenals voor de reinigingskosten indien het materieel wordt terugbezorgd in
onvoldoende schone staat.

11.5

Bij terugbezorging wordt het gehuurde door de verhuurder geteld en
geïnspecteerd. Behoudens tegenbewijs zijn tekorten of anders manco’s die de
verhuurder op de retour bon aantekent bindend ook voor de huurder.

11.6

Bij manco / stuk / total loss in te handelen / gehandeld retourmaterieel wordt
standaard 70% van de vervangingswaarde berekend.

per

materieelstuk

is

de

Artikel 14 Geschillen
14.1

Alle geschillen die naar aanleiding van de huurovereenkomst tussen partijen
mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het
Arrondissement Overijssel te Almelo.
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