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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RMS  

Artikel 1 definities  

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde termen de volgende betekenis: 

a) Client: de (rechts)persoon aan wie RMS B.V. (Opdrachtnemer) een offerte uitbrengt of met 
wie RMS B.V. Een overeenkomst sluit.  

b) Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van RMS b.v..  
c) Opdrachtnemer : RMS B.V., de vennootschap die een offerte aan Client uitbrengt of een 

overeenkomst met Client sluit, hierna te noemen opdrachtnemer. 
d) Werkzaamheden: De werkzaamheden, leveringen die de Opdrachtnemer moet verrichten en 

de diensten die hij moet leveren op grond van de overeenkomst. 
e) Gehuurde: elke door opdrachtnemer aan Client in verhuur gegeven materieel.  
f) Ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik: hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, 

verstaan gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het gehuurde bestemd is, bediening 
door niet-       gecertificeerde of (wettelijk) niet gekwalificeerde/onbevoegde personen, niet 
tijdig bijvullen van of gebruik van onjuiste olie, smeermiddelen, brandstof, antivries, onjuist of 
niet gebruiken van stempels, overbelasting of belading, vervoer van aanhangers en/of ander 
aan een motorvoertuig koppelbaar materieel door een bestuurder die met betrekking tot de 
voertuigcombinatie niet over de juiste rijbewijscategorie beschikt, verrichten van reparaties, 
uitschakelen van (veiligheids)voorzieningen en/of andere (deel)systemen, kantelen vanwege 
een te grote hellingshoek, handelen in strijd met de aanwijzingen van opdrachtnemer en/of 
fabrikant en/of handleiding en/of op het huurcontract afgedrukte aanwijzingen, onjuist of 
ongeschikt transport, het niet treffen van maatregelen ter voorkoming van schade in geval 
van aangekondigde extreme weersomstandigheden, storm en hagel, handelen in strijd met 
een wettelijke plicht of (plaatselijke) verordening.  

g) Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en haar Client. 
h) Regeling: de in deze algemene voorwaarden vervatte regeling tot beperking van het recht 

van opdrachtnemer op vergoeding door Client van schade veroorzaakt door diefstal, verlies 
of beschadiging van het gehuurde tot de hoogte van het van toepassing zijn de eigen risico.  

Artikel 2 toepasselijkheid  

2.1  deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten 
met opdrachtnemer met betrekking tot de verhuur en dienstverlening aan Client. Deze 
algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van 
toepassing. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Client 
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.2  afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de 
algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze schriftelijk zijn 
overeengekomen.  

Artikel 3 offertes; totstandkoming overeenkomst 

Een offerte van Opdrachtnemer is geheel vrijblijvend en een bindende overeenkomst komt 
pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van 
Client. De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven, e.d., 
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gelden als een benadering, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als 
een exacte opgave zijn te beschouwen.  

Artikel 4 Prijzen en tarieven  

4.1 indien de tarieven van opdrachtnemer na de gestanddoeningstermijn, zoals opgenomen 
in de offerte, wijzigen, is opdrachtnemer gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig aan te 
passen.  

4.2 indien opdrachtnemer bijkomende werkzaamheden op zich neemt zonder dat daarvoor 
uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de opdrachtbevestiging/overeenkomst, is zij gerechtigd 
om daarvoor een redelijke vergoeding aan de Client in rekening te brengen. Opdrachtnemer 
zal Client hierover schriftelijk informeren. 

4.3 tarieven zijn all-in doch exclusief btw. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven jaarlijks 
te indexeren indien er sprake is van een langlopende opdracht . 

4.4 Indien in de offerte wordt gesproken over dag-/nacht-/weekend tarieven dan geldt 
hiervoor het volgende: 
 dagtarief ma t/m vr 06:00-22:00 100% 
 nachttarief ma t/m vr 20:00-06:00 150% 
 Weekendtarief vr 20:00 – ma 06:00 150% 
 Feestdagen Alle erkende feestdagen 200% 
 
4.5 Een inzet bedraagt maximaal 8 uur. Per inzet wordt minimaal 8 uur in rekening gebracht 
tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Overuren worden verrekend tegen een toeslag 
van 30% op het reguliere tarief.  

Artikel 5. Verplichtingen van cliënt  

5.1 Cliënt staat er voor in dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden tijdig kan aanvangen en 
zonder vertraging kan uitvoeren. Cliënt is gehouden alle informatie en documentatie, welke 
Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de 
werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te 
stellen. Cliënt is voorts gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en 
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang 
kunnen zijn.  

5.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie en documentatie, ook indien deze van 
derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  

5.3 Cliënt verricht voor eigen rekening en risico in ieder geval de onderstaande prestaties, 
tenzij deze voor de werkzaamheden niet nodig zijn dan wel anders is overeengekomen:  

- de terbeschikkingstelling van niet door Opdrachtnemer te maken tekeningen en  
andere benodigde informatie en documentatie met betrekking tot de uit te voeren 
werkzaamheden en de werklocatie;  
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- de verwerving van vergunningen en toestemmingen die nodig zijn voor de  
uitvoering van de werkzaamheden;  

- het door derden doen plaatsvinden van de vereiste keuringen met uitzondering van 
keuringen van het Gehuurde;  

- de aanvoer van gas, water, elektriciteit in voldoende mate inclusief de daarbij 
behorende aansluitpunten;  

- de afvoer van afvalwater, afvalmaterialen inclusief verpakkingsmaterialen en 
afvalstoffen;  

- de terbeschikkingstelling van geschikte werkruimte of een geschikt onderkomen voor 
personen die Opdrachtnemer inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden, 
voorzien van alle redelijkerwijs benodigde faciliteiten als sanitair, verlichting, 
verwarming, voldoende inrichting (bijvoorbeeld afsluitbare kasten) en voldoende 
opslagruimte;  

- het treffen van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn of door 
Opdrachtnemer worden gewenst teneinde de werkzaamheden volgens de 
overheidsregels te kunnen uitvoeren. Hieronder zijn mede begrepen 
veiligheidsmaatregelen, die op grond van ARBO- en Milieuwetgeving noodzakelijk 
zijn wegens aan de werkzaamheden ver- bonden bijzondere risico’s, die de aan de 
reguliere activiteiten van Opdrachtnemer verbonden gebruikelijke risico’s te boven 
gaan.  

Artikel 6 aansprakelijkheid Opdrachtnemer jegens Client en derden 

6.1 opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan met of door gebruik van 
producten,  Gehuurde zaken of verband houdende met door opdrachtnemer uitgevoerde 
Werkzaamheden tenzij er sprake is van een gedekte gebeurtenis onder de 
aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer. De schadevergoeding zal nooit hoger zijn 
dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt 
uitgekeerd. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, 
waaronder begrepen personen- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- 
en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, 
behoudens in geval van grove schuld of opzet. 

6.2 Indien Opdrachtnemer als gevolg van overmacht of een ongeplande niet beschikbaarheid 
van het Gehuurde (storing) haar Werkzaamheden niet tijdig of volgens overeengekomen 
planning uitvoert dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade. 
Opdrachtnemer zal de geplande Werkzaamheden op een nader over een te komen moment 
kosteloos uitvoeren. 

6.3 Client vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden op grond van schade 
met, door of in verband met werkzaamheden of gehuurde zaken, ontstaan.  

6.4 vordering jegens opdrachtnemer welke na 10 werkdagen na een gebeurtenis worden 
ingediend worden niet in behandeling genomen en worden per definitie afgewezen.  
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Artikel 7 Verzekeringen en aansprakelijkheid Client  

Opdrachtnemer verklaart dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor de door 
Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden. Voor rekening van de wederpartij, die 
opdrachtnemer dient te vrijwaren, komt evenwel:  

a) Schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet 
wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking 
geldt.  

b) Een eigen risico van euro 2.500 per gebeurtenis 
c) Schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en de daardoor 

veroorzaakte gevolgschade. 
d) Schade welke wordt veroorzaakt doordat Client onvoldoende toezicht houdt en/of 

onvoldoende, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt.  

Schade ten gevolge ondeskundig- en/of onzorgvuldig gebruik is niet verzekerd. 

Artikel 8 annulering  

Client is tot 3 werkdagen voor de overeengekomen datum de Werkzaamheden te annuleren 
tegen betaling van een annuleringsvergoeding van :  

- 0% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tot de 10e werkdag voor 
het tijdstip waarop de prestatie zou worden geleverd.  

- 50% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 10e en 3e 
werkdag voor voornoemd tijdstip.  

- na het verstrijken van de in de vorige zin genoemde termijn is annulering niet meer mogelijk 
en is Client derhalve de volledige prijs (tot de einddatum) verschuldigd.  

Artikel 9 betaling  

9.1 de betaling van de Werkzaamheden geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien 
facturen voorzien dienen te worden van een bon van Client dan verstrekt Client deze op 1e 
verzoek van Opdrachtnemer. 

9.2 indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Client zonder ingebrekestelling een 
rentevergoeding verschuldigd van 2,0% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met 
de dag van betaling. Een gedeelte van de maand wordt gezien als een volle maand.  

9.3 alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Client. De 
(buitengerechtelijke) incassokosten bedragen (ten minste) 15% van het te innen bedrag met 
een minimum van euro 150,-.  

9.4 de Client doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde 
bedragen alsmede van zijn opschortingsbevoegdheid. Opdrachtnemer is steeds bevoegd om 
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alles wat zij aan de Client schuldig is te verrekenen met wat de Client en/of aan de Client 
gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan opdrachtnemer schuldig is/zijn.  

9.5 het gehele factuurbedrag is onmiddellijk opeisbaar indien de Client in staat van 
faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke 
schuldsaneringsregeling (wsnp) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig 
beslag op de zaken en/of vorderingen van de Client wordt gelegd. Indien een van 
bovengenoemde situaties intreedt, is de Client gehouden opdrachtnemer hiervan onmiddellijk 
op de hoogte te stellen.  

Artikel 10 overmacht  

10.1 indien opdrachtnemer door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen heeft 
Client geen recht op enige (schade) vergoeding. Opdrachtnemer is bevoegd zodra de 
overmacht intreedt, al hetgeen Client reeds verschuldigd is aan Client te factureren.  

10.2 onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, 
ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke 
bepalingen, door opdrachtnemer onvoorziene problemen bij productie of transport.  

Verhuur  

Op de verhuur van zaken door opdrachtnemer zijn, in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 
10, de hierna volgende artikelen van toepassing.  

Artikel 11 vertegenwoordiging  

Indien degene die de opdrachtbevestiging/overeenkomst ondertekent namens een of 
meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, 
tegenover opdrachtnemer verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf de Client.  

Artikel 12 huurperiode  

12.1  de huurtermijn vangt aan op het moment dat de Client het gehuurde in ontvangst 
neemt.  

12.2  de huurtermijn eindigt op het moment dat het gehuurde door opdrachtnemer in 
ontvangst is genomen.  

12.3  de minimale huurperiode bedraagt één dag of een veelvoud hiervan. Voor bepaald 
materieel geldt een minimale huurperiode.  

12.4  is in de overeenkomst geen einddatum overeengekomen, dan eindigt de 
huurovereenkomst van rechtswege na verloop van twee kalendermaanden.  

12.5  voor iedere kalenderdag dat de einddatum overschreden wordt, is Client een 
vergoeding gelijk aan de huurprijs per dag verschuldigd. Wordt het gehuurde voor de 
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einddatum geretourneerd, dan is de Client niettemin de volledige huurprijs per dag tot en met 
de einddatum verschuldigd.  

12.6  in geval van een huurstop worden geen huurpenningen berekend. De overeenkomst en 
de voorwaarden blijven onverminderd van kracht.  

12.7  Client dient opdrachtnemer tenminste één werkdag voor de datum waarop de Client de 
huur wil beëindigen, schriftelijk van deze einddatum op de hoogte te stellen. Indien er sprake 
is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook per artikel worden 
afgemeld. De hiermee gepaard gaande aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor 
rekening van de Client. De afmelding dient de volgende gegevens te bevatten: gegevens 
Client, contractnummer, omschrijving op te halen zaken incl. Artikelnummer, gewenste 
einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer van de contactpersoon van Client en 
meldpunt voor de chauffeur van opdrachtnemer .  

Artikel 13 aflevering en risico  

13.1 een door opdrachtnemer genoemde leveringstermijn geldt bij benadering en is niet te 
beschouwen als fatale termijn.  

13.2  overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.  

13.3  het gehuurde wordt geacht te zijn afgeleverd en het risico hiervan overgegaan op de 
Client op het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan Client of achterlating van het 
gehuurde op de overeengekomen plaats van aflevering.  

13.4  aflevering in gedeelten is toegestaan.  

13.5  de Client dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de 
afgesproken leveringsdag aanwezig is voor in ontvangstneming van het gehuurde. Indien bij 
levering niemand aanwezig is, heeft opdrachtnemer het recht, maar niet de verplichting om 
het gehuurde mee terug te nemen. De Client zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd 
zijn.  

13.6  opdrachtnemer heeft het recht van degene die het gehuurde komt afhalen, dan wel in 
ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van het gehuurde te 
weigeren indien opdrachtnemer niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde 
vertegenwoordiger van Client betreft.  

Artikel 14 inspectie en gebreken  

14.1  Client zal het gehuurde bij afname inspecteren op gebreken en de aangeboden aflever 
bon voor goede ontvangst aftekenen. Vermeldt de Client daarbij geen gebreken, dan wordt 
het gehuurde geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Client mag verwachten 
van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking 
heeft.  
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14.2  indien opdrachtnemer en de Client zijn overeengekomen dat het gehuurde op een 
nader overeengekomen plaats wordt afgeleverd en de in artikel 13.5 bedoelde situatie zich 
voordoet, komt de omstandigheid dat Client het gehuurde niet heeft kunnen inspecteren 
geheel voor rekening en risico voor Client, en wordt het gehuurde geacht te zijn afgeleverd en 
aanvaard in de staat die Client mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de 
soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.  

Artikel 15 retournering en risico  

15.1 Client zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst opleveren in de staat die 
opdrachtnemer mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de 
huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

15.2  na de overeengekomen einddatum blijft de Client verantwoordelijk voor het en 
aansprakelijk voor beschadiging of verlies, tot het gehuurde zich weer bij opdrachtnemer 
bevindt.  

15.3  indien opdrachtnemer bij het afhalen van het gehuurde niemand aantreft, is 
opdrachtnemer bevoegd het gehuurde mee te nemen.  

15.4  is het gehuurde bij het afhalen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt 
de Client een onmiddellijk opeisbare boete van euro 250,-, onverminderd het recht van 
opdrachtnemer op aanvullende schadevergoeding.  

15.5  het gehuurde wordt na retournering door opdrachtnemer geïnspecteerd, desgewenst op 
afspraak in aanwezigheid van Client.  

15.6  indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de 
Client hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een 
termijn worden gesteld voor eventuele contraexpertise door of namens Client. Indien de 
Client geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-expertise, is de schadevaststelling 
door opdrachtnemer bindend.  

Artikel 16 transport  

16.1  Client draagt de kosten van transport van het gehuurde van en naar opdrachtnemer, 
inclusief laden en lossen.  

16.2  een transporteur die in opdracht van opdrachtnemer het gehuurde komt halen of 
brengen, is niet bevoegd tot inspectie van het gehuurde namens opdrachtnemer .  

16.3  indien de plaats van aflevering (gelet op de omvang van het gehuurde of het 
transportmiddel, dan wel om andere reden) niet goed te bereiken is, komen de daardoor 
veroorzaakte meerkosten voor rekening van de Client.  
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Artikel 17 tarieven  

17.1  opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht overeengekomen tarieven te verhogen 
indien prijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven.  

Artikel 18 verplichtingen van de Client  

18.1 de Client zal het gehuurde in overeenstemming met de gebruiksinstructies van 
opdrachtnemer behandelen. Client staat ervoor in dat alle personen die het gehuurde 
bedienen daartoe bekwaam zijn, voldoen aan de geldende leeftijdscriteria en beschikken over 
de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen etc.  

18.2 de Client is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smering van het 
gehuurde. Ook dient het oliepeil op het juiste niveau gehouden te worden met de daarvoor 
voorgeschreven olie; dit alles voorrekening van Client.  

18.3 Client zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de 
orderbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer .  

18.4 de Client verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) 
en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen 
betalen. Opdrachtnemer heeft het recht administratiekosten ten bedrage van euro 100 per 
geval in rekening te brengen.  

18.5 de Client zal het gehuurde als een goed huurder beheren. 
 
18.6 de Client is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming 
van schade en/of diefstal/vermissing, zoals het (correct) gebruiken van sloten, afsluiten, 
opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastketenen van het Gehuurde. 

 
18.7 Client zal het gehuurde in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan 
opdrachtnemer, behoudens normale slijtage. Opdrachtnemer kan zo nodig de kosten voor 
Reiniging bij Client in rekening brengen. 
 
18.8 Client verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van opdrachtnemer voor inspectie  
Ter beschikking te stellen. Client verplicht zich ertoe opdrachtnemer te allen tijden Toegang 
tot het gehuurde te verschaffen. 
 
18.9 Client is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen 
aan een derde of het gehuurde aan een derde ter beschikking te stellen.  

Artikel 19 aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van het gehuurde  

19.1 de Client is aansprakelijk voor alle schade die opdrachtnemer of met haar 
contracterende derden in verband met beschadiging, diefstal of verlies van het gehuurde 
lijden, ongeacht of de Client schuld heeft aan de schade, diefstal of verlies.  
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19.2 de Client zal schade aan of verlies van het gehuurde onmiddellijk na ontdekking, doch 
uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan aan opdrachtnemer melden.  

19.3 in geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Client verplicht aangifte te doen 
bij een politiebureau en (een kopie) van het proces-verbaal van aangifte aan opdrachtnemer 
te overleggen.  

19.4 schadevaststelling geschiedt door de technische dienst van opdrachtnemer of door een 
door opdrachtnemer aan te wijzen expertisebureau.  

19.5 facturatie en betaling van de schade of het eigen risico behelst nadrukkelijk geen 
eigendomsoverdracht en geschiedt tegen finale kwijting.  

19.6 om Client te behoeden voor onvoorziene kosten, neemt Client, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen, verplicht deel aan de regeling beperking regresrecht.  

Artikel 20 hoogte schadevergoedingsplicht  

20.1 in geval herstel mogelijk is, verplicht de Client zich tot vergoeding van de reparatiekosten 
die hiermee gemoeid zijn.  

20.2 in geval van diefstal en/of vermissing of (economisch) totaal verlies van het gehuurde, 
verplicht de Client zich de schade aan opdrachtnemer te vergoeden tegen de dagwaarde, 
verminderd met de waarde van de restanten, voor zover van toepassing. Onder dagwaarde 
wordt verstaan de huidige nieuwprijs in een seriegrootte van één stuks minus lineaire 
afschrijvingen over 120 maanden met in acht name van een restwaarde van 10% van de 
hierboven genoemde huidige nieuwprijs.  

20.3 indien er sprake is van totaal verlies van niet-identificeerbare zaken geldt dat 75% van 
de huidige inkoopwaarde wordt gezien als de dagwaarde. Niet-identificeerbare zaken zijn 
massagoederen waarvan de ouderdom niet met zekerheid is vast te stellen, of waarvan de 
aankoopfactuur niet specifiek verwijst naar de betreffende zaak.  

20.4 voor vermiste zaken, waarvoor door opdrachtnemer reeds de dagwaarde aan de Client 
is doorbelast en die later alsnog worden gevonden en geretourneerd, is de Client de huurprijs 
tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door opdrachtnemer in mindering gebracht 
op de aan Client te retourneren vergoeding van de dagwaarde.  

20.5 daarnaast blijft de Client aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door 
opdrachtnemer geleden schade, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend expertisekosten, 
repatriëringskosten, opruimingskosten, bereddingskosten, omzet- en/of winstderving, 
schadebehandelingskosten, buitengerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente.  

Artikel 21 inhuur bij collega verhuurbedrijven  

Indien ten behoeve van de Client wordt ingehuurd bij collega verhuurbedrijven is de Client 
naast de algemene leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer ook gebonden aan de 
leveringsvoorwaarden van het collega verhuurbedrijf.  
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Artikel 22 onderhoud, reparatie, keuring en vergunningen  

22.1 alle kosten van dagelijks onderhoud dat tijdens de huurperiode wordt verricht, zijn voor 
rekening van de Opdrachtnemer. Het is de Client niet toegestaan enige aan het gehuurde te 
doen aanbrengen, noch herstel werkzaamheden aan het gehuurde te doen verrichten.  

22.2 Client dient alle defecten en/of gebreken aan het gehuurde binnen 48 uur te melden aan 
opdrachtnemer op straffe van verval van iedere aanspraak in verband daarmee.  

22.3 indien toch reparaties door derden zijn verricht, zullen deze niet door opdrachtnemer 
worden vergoed. Als daarbij niet originele onderdelen zijn gemonteerd, zullen deze door 
opdrachtnemer worden vervangen, dit op kosten van Client.  

22.4 de Client is verantwoordelijk voor (de kosten van) tijdige periodieke wettelijke en/of 
lokale keuring van het Gehuurde.  

22.5 opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de kosten van) in verband 
met het Gehuurde noodzakelijke vergunningen of ontheffingen.  

Artikel 23 eigendom  

Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van opdrachtnemer, ongeacht de duur van de 
huurovereenkomst. De Client is niet gerechtigd het gehuurde te vervreemden, te verpanden 
of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Bij beslag op (een deel van) het 
gehuurde, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Client, zal de Client de 
beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van 
de (eigendoms-)rechten van opdrachtnemer .  

Artikel 24 verzekering gesloten door Client  

24.1 indien de Client een eigen verzekering wenst af te sluiten voor schade aan of verlies van 
de gehuurde zaak, is opdrachtnemer uitdrukkelijk gerechtigd om van de Client te verlangen 
dat zij opdrachtnemer als verzekerde opneemt en een dekkingsbevestiging overlegt.  

24.2 in geval er bij een CAR-verzekering van de Client sprake is van een toelatingsregeling, 
verklaart de Client bij voorbaat dat opdrachtnemer als (mede)verzekerde rechten aan de 
CAR-verzekering kan en mag ontlenen.  

24.3 eventuele eigen risico’s komen te allen tijde voor rekening van de Client.  

Artikel 25 verplichtingen in geval van schade  

Zodra Client van een schadevoorval kennis draagt of redelijkerwijs had kunnen dragen, is, op 
straffe van verval van iedere aanspraak op beperking van het regresrecht, verplicht om:  

a) De gebeurtenis onmiddellijk aan opdrachtnemer te melden; 
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b) Alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het 
bijzonder de aanwijzingen van opdrachtnemer op te volgen, de gevraagde 
inlichtingen en documenten (waaronder een volledig ingevuld en ondertekend 
schadeformulier met toedracht omschrijving) te verstrekken resp. Overleggen en 
zich te onthouden van handelingen die de belangen van opdrachtnemer kunnen 
schaden.  

c) In geval van diefstal van het object onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en 
een afschrift van het proces-verbaal van aangifte aan opdrachtnemer te 
overleggen.  

Artikel 26 klachten  

26.1  opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit van de door haar verhuurde producten en/of 
werkzaamheden, in overeenstemming met wat de Client op grond van de overeenkomst 
redelijkerwijze mag verwachten. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen, zal opdrachtnemer de dienstverlening naar beste weten en kunnen, en in 
overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen 
uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.  

26.2  eventuele klachten van de Client dienen op straffe van verval van alle aanspraken 
(waaronder die tot herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding) schriftelijk en gemotiveerd 
uiterlijk 2 dagen nadat de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft bij Client bekend 
is geworden bij opdrachtnemer te zijn gemeld.  

26.3  geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, 
maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren .  

26.4  de Client dient de verhuurde producten en werkzaamheden meteen na ontvangst 
nauwkeurig te controleren.  

26.5  de Client is verplicht om de producten waarover (tijdig, conform het bepaalde in artikel is 
gereclameerd ter beschikking van opdrachtnemer te houden om de tekortkoming vast te 
stellen, op straffe van verval van ieder recht op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.  

26.6  na constatering van een tekortkoming in een product is de Client verplicht om al 
datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik 
daaronder uitdrukkelijk begrepen.  

26.7  ieder vorderingsrecht jegens opdrachtnemer vervalt indien: 

o De schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de 
daartoe aangegeven wijze aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.  

o De Client geen/onvoldoende medewerking aan opdrachtnemer verleent ter zake 
een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.  

o De Client de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, 
bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld 
onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden.  
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o De Client reparaties en/of wijzigingen aan de zaken heeft uitgevoerd/ doen 
uitvoeren. De zaak na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of 
indien na ontdekking het gebruik van de zaak wordt voortgezet.  

o Aan opdrachtnemer geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is 
geboden  

26.8  alle door opdrachtnemer in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten 
dienen door Client aan opdrachtnemer te worden vergoed.  

Artikel 27 slotbepalingen  

27.1 de nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling in deze algemene voorwaarden laat de 
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden een nietige bepaling te 
vervangen door een geldige bepaling die de strekking daarvan zo dicht mogelijk benadert.  

27.2 indien de Client niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met 
opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt de Client van rechtswege geacht in 
verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te 
ontbinden en haar werkelijk gemaakte kosten op te eisen. 

27.3 opdrachtnemer heeft het recht haar rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst aan een 
derde over te dragen. Client verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.  

27.4 op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer worden gesloten is Nederlands recht van 
toepassing.   

27.5 als Client de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een van tekortkoming van 
opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds 
goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle 
vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.  

27.6 partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of 
mediation overeenkomen.  
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