HOOFT
Algemene voorwaarden Van Hooft Verkeerstechniek B.V.
Artikel 1. Definities
- Diensten: elke dienstverlening die opdrachtnemer zal verlenen, zoals aangenomen werk,
verkeersregeling, ontwerp-, opbouw-, en installatiewerkzaamheden en (technische) bijstand,
ongeacht of dit is afgesproken in het kader van een overeenkomst tot het leveren of verhuren
van zaken en ongeacht de benaming van die diensten;
- Gehuurde: alle zaken die opdrachtgever van opdrachtnemer huurt;
- Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst (met bijlagen) tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, inclusief deze algemene voorwaarden, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen: verkoop of verhuur van verkeersafzettingsmaterialen, verkeersborden en
voertuigen, de eventuele plaatsing daarvan en het opstellen van verkeers- en
bebordingsplannen;
- Opdrachtnemer: Van Hooft verkeerstechniek B.V., Sleestraat 14, 6014 CA Ittervoort. KvKnummer: 61014966;
- Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee opdrachtnemer een overeenkomst sluit;
- Zaken: alle zaken die opdrachtnemer verplicht is te leveren.
Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte en op iedere
overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, op de overeenkomsten die hieruit
voortvloeien en verdere (rechts)handelingen van opdrachtnemer met, voor en namens
opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn zonder aanvullende verklaring of instemming
van opdrachtgever ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten en alle buitencontractuele
relaties met opdrachtgever, zoals een onrechtmatige daad. De (rechts)personen die voor
opdrachtnemer betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals personeel,
hulpkrachten, directeuren en bestuurders van opdrachtnemer en derden, kunnen allemaal
tegenover opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van de
algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn afgesproken.
2.2 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst nietig
zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen treden dan in
overleg om vervangende bepalingen af te spreken.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand zodra de door opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging retour is ontvangen. Is een opdracht mondeling verstrekt of is de
opdrachtbevestiging (nog) niet ondertekend retour ontvangen, dan komt de overeenkomst tot
stand zodra opdrachtnemer met de werkzaamheden is gestart. Bij een overeenkomst met
meerdere opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
van de overeenkomst.
Artikel 4. Aanbiedingen en offertes
4.1 Offertes zijn vrijblijvend en tot twee maanden na dagtekening geldig, tenzij anders aangegeven.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.2 Indien opdrachtgever informatie verstrekt, mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat die informatie
juist is. Opdrachtnemer gebruikt die informatie voor het opstellen van zijn offerte. Als die
informatie duidelijke onjuistheden bevat, zal opdrachtnemer dit voor de aanbieding melden bij
opdrachtgever.
4.3 De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en ter
uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzend- en administratiekosten.
4.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is opdrachtnemer daar niet aan gebonden. De
overeenkomst komt dan niet conform de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer
anders aangeeft.
4.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
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Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren, e.e.a. op grond van de kundigheid die opdrachtgever
redelijkerwijs van opdrachtnemer mag verwachten. Opdrachtnemer heeft een
inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie de opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij zal
hij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht nemen.
Opdrachtnemer mag werkzaamheden ook door derden laten verrichten.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade die verband
houden met of voortvloeien uit de werkzaamheden van opdrachtnemer, indien en voor zover
opdrachtnemer daarvoor op grond van artikel 6 niet tegenover opdrachtgever aansprakelijk is.
Opdrachtgever zal gedurende de overeenkomst en tot één jaar na beëindiging daarvan, geen
werknemers van opdrachtnemer of van ondernemingen waarop opdrachtnemer ter uitvoering
van de overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van
de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid opdrachtnemer
6.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voor zover
die schade te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van
opdrachtnemer, zijn personeel en zijn onderaannemers.
6.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot directe schade van opdrachtgever en
derden. Voor indirecte schade (bijv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie) is opdrachtnemer niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. Voor schade die niet gedekt
is door de aansprakelijkheidsverzekering geldt een maximumvergoeding van € 2.500.
6.3 Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever
niet heeft voldaan aan een of meer van zijn verplichtingen op grond van artikel 7. Verder is
opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van
de door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden.
6.4 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk op andere
wijze te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
6.5 Indien door opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden hun
aansprakelijkheid beperken, houdt de opdracht van opdrachtgever ook de bevoegdheid voor
opdrachtnemer in om die aansprakelijkheidsbeperking namens opdrachtgever te aanvaarden.
6.6 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
Artikel 7. Verplichtingen van opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal alle gegevens en alle wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze waarvan
opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
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behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, zowel voor als tijdens het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan opdrachtnemer verstrekken. Als deze gegevens niet tijdig
of niet behoorlijk aan opdrachtnemer zijn verstrekt, dan mag opdrachtnemer de uitvoering van
de overeenkomst opschorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening brengen.
Opdrachtgever zorgt er ook voor dat alle middelen en voorzieningen waarvan opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en altijd aan
opdrachtnemer ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien deze middelen en
voorzieningen onvoldoende ter beschikking staan, mag opdrachtnemer de overeenkomst naar
eigen beoordeling anders uitvoeren, dan wel de uitvoering van de overeenkomst opschorten en
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
opdrachtgever in rekening brengen.
Opdrachtgever geeft tijdig de ligging van kabels en leidingen door via een recente KLICmelding. Recent wil zeggen: niet ouder dan één maand.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of
namens hem verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien deze gegevens, middelen en
voorzieningen toch onjuist of onvolledigheid blijken te zijn.
Opdrachtgever moet opdrachtnemer direct informeren over wijzigingen in de verstrekte
gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die voor de uitvoering van belang
kunnen zijn.
Indien is afgesproken dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan opdrachtnemer de
uitvoering van de volgende fase(n) opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door opdrachtnemer, of door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden worden verricht
bij opdrachtgever of op een andere door opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt
opdrachtgever kosteloos zorg voor de door opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
8.1 Onder meerwerk wordt verstaan: aanvullende opdrachten van opdrachtgever en werk dat niet is
omschreven in de offerte en geconstateerd wordt tijdens de werkzaamheden. Van meerwerk is
in ieder geval sprake als de opdracht na totstandkoming van de overeenkomst wijzigt en de door
opdrachtgever verstrekte informatie afwijkt van de werkelijkheid.
8.2 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering nodig is om de
overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg de overeenkomst aanpassen.
8.3 Indien partijen afspreken dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de werkzaamheden worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst
geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of korting.
8.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en kwalitatieve
consequenties heeft, zal opdrachtnemer opdrachtgever vooraf informeren. In dat geval mag
opdrachtnemer meerwerkkosten in rekening brengen. Tenzij anders afgesproken wordt
meerwerk berekend op basis van de prijzen die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
verricht.
Artikel 9. Contractsduur en uitvoeringstermijn
9.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
9.2 Als voor de werkzaamheden een termijn is afgesproken, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te
stellen.
9.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door
opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de
overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de afgesproken
leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
Artikel 10. Opzegging
10.1 Bij een langlopende overeenkomst mag elke partij de overeenkomst met inachtneming van een
naar de omstandigheden redelijke termijn, maar minimaal 2 maanden, tegen het einde van een
kalendermaand schriftelijk opzeggen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
10.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds opzegt,
dan heeft opdrachtnemer recht op schadevergoeding voor de daardoor ontstane en aannemelijk
te maken kosten en gederfde winst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten
grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Bovendien blijft opdrachtgever
gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
10.3 Indien opdrachtnemer de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds opzegt,
zal hij in overleg met opdrachtgever meewerken aan overdracht van de werkzaamheden. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt,
moet opdrachtgever deze vergoeden, met inachtneming van de artikelen 8 en 9.
Artikel 11. Opschorting en ontbinding
11.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de overeenkomst niet, niet op tijd of niet volledig nakomt.
b. Opdrachtnemer na de totstandkoming van de overeenkomst o.b.v. nieuwe feiten en
omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal
nakomen. Indien opdrachtnemer vreest dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
c. Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
11.2 Verder is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.4 Indien opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12. Kostprijs
12.1 Partijen kunnen een vaste kostprijs afspreken. Indien er geen vaste kostprijs is afgesproken, zal
het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt
berekend o.b.v. de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. De kostprijs en eventuele
kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
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12.2 Facturatie gebeurt periodiek afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en looptijd van
de overeenkomst, maar in beginsel per 2 weken.
12.3 Ook als partijen een vaste kostprijs of uurtarief hebben afgesproken, mag opdrachtnemer de
kostprijs en het uurtarief verhogen, bijv. bij wijziging van de overeenkomst en inflatiecorrectie.
12.4 Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen indien de kosten (bijv. loonkosten) tussen
het moment van aanbieding en levering zijn gestegen. Ook mag opdrachtnemer de kostprijs en
het uurtarief verhogen indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
afgesproken, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat
in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de werkzaamheden te verrichten
tegen de/het oorspronkelijke kostprijs/uurtarief.
12.5 Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig informeren over een voorgenomen verhoging van de
kostprijs en het uurtarief. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de
verhoging zal ingaan vermelden.
Artikel 13. Betaling
13.1 Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan, zonder recht van aftrek,
korting of verrekening. Bezwaren tegen de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
13.2 Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verplicht tot het
betalen van de facturen, ook als de facturen steeds naar slechts één van hen zijn gestuurd. Een
mededeling aan en van één van de opdrachtgevers geldt als mededeling aan en van alle
opdrachtgevers.
13.3 Opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim, zonder dat een
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is hij over het niet-betaalde
bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Bovendien mag opdrachtnemer naar eigen
keuze de werkzaamheden per direct opschorten of de overeenkomst per direct ontbinden en
rechtsmaatregelen treffen om zijn vordering te verhalen. Alle buitengerechtelijke incassokosten
zijn voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten zijn per factuur 15% van het
factuurbedrag met een minimum van € 250 per factuur. De gerechtelijke kosten omvatten de
werkelijke kosten. Ook werkzaamheden die geen betrekking hebben op de niet-betaalde factuur
mogen worden opgeschort.
13.4 Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de
vorderingen van opdrachtnemer direct opeisbaar.
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Het is opdrachtgever verboden om gehuurde zaken te verpanden, te verkopen, te verhuren of op
andere wijze te bezwaren.
14.2 De hoofdactiviteit van opdrachtnemer is het verhuren van zaken. Verkoop van zaken zal dus niet
of nauwelijks gebeuren. Voor het geval er toch zaken verkocht worden, blijft opdrachtnemer na
levering eigenaar van alle geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit alle met
opdrachtnemer gesloten overeenkomsten;
b. de verrichte werkzaamheden niet zijn betaald;
c. de vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van voornoemde overeenkomsten (bijv.
schade, boete, rente en kosten) niet heeft voldaan.
14.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden,
te verkopen, te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 Indien beslag gelegd wordt of dreigt te worden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken, moet opdrachtgever opdrachtnemer daar zo spoedig mogelijk over informeren.
14.5 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
tijdens de looptijd van de overeenkomst verzekerd te houden tegen schade door o.a. brand,
vandalisme en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven
aan opdrachtnemer. Partijen kunnen ook afspreken dat opdrachtnemer een verzekering afsluit.
14.6 Om opdrachtnemer in staat te stellen zijn eigendomsrechten uit te oefenen, geeft de
opdrachtgever hem hierbij onvoorwaardelijke en herroepelijke toestemming om alle plaatsen te
betreden waar zijn eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 15. Klachten
Klachten over de werkzaamheden moeten binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen
14 dagen na voltooiing, schriftelijk worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling
moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat
opdrachtnemer adequaat kan reageren. Een klacht schort de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op, tenzij opdrachtnemer schriftelijk meedeelt dat hij de klacht gegrond acht.
Indien een klacht gegrond is, zullen partijen in overleg bepalen welke oplossing geschikt is.
Artikel 16. Overmacht
16.1 Opdrachtnemer is niet verplicht de overeenkomst (verder) uit te voeren wanneer hij door
overmacht gehinderd wordt.
16.2 Voor de definitie van overmacht wordt aangesloten bij omschrijving in artikel 6:75 BW.
Voorbeelden van overmacht zijn leveranciers of onderaannemers die niet of niet tijdig voldoen
aan hun verplichtingen, onwerkbaar weer, brand, verlies en diefstal van gereedschappen, verlies
van materialen, wegblokkades en stakingen. Onwerkbaar weer is: weer dat een onveilige
werksituatie oplevert of zorgt dat opdrachtnemer niet de beloofde kwaliteit kan leveren.
16.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al is begonnen en aan deze
werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt, mag hij de al nagekomen werkzaamheden in
rekening brengen.
16.4 Partijen kunnen tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, mag elke partij de
overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 17. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie betreffende de
andere partij, tenzij zij verplicht zijn tot informatieverschaffing op grond van een wettelijke
bepaling of een rechterlijke uitspraak. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 18. Intellectuele eigendom
Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van
opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
gebracht. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing, ook als de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt

versie oktober 2018

uitgevoerd of indien opdrachtgever in het buitenland gevestigd is. Alle geschillen zullen worden
voorgelegd aan de rechtbank Limburg.
Artikel 20. Wijzigingen
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer [……].
Opdrachtnemer mag de algemene voorwaarden wijzigen. De nieuwe versie geldt vanaf 30 dagen
nadat opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is gesteld, tenzij hij binnen die termijn schriftelijk
te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde
algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de overeenkomst eindigt.

21.1

21.2

21.3

21.4

Toepasselijke bepalingen bij verhuur
Artikel 21. Huurperiode en huurtermijnen
De huur vangt aan op de afgesproken of opgegeven huurdatum, dan wel op de datum van
aflevering van het gehuurde indien geen expliciete aanvangsdatum is afgesproken. De dag van
aflevering en de dag van terugbezorging of retourname zijn bij de huurperiode inbegrepen. Ook
als het gehuurde voortijdig door opdrachtgever wordt terugbezorgd, moet hij de huurprijs over
de hele huurperiode betalen.
Indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na afloop van de
looptijd stilzwijgend tot wederopzegging verlengd. Opdrachtnemer mag de huurprijs vanaf de
verlengingsdatum aanpassen aan de op dat moment geldende huurprijs.
Een huurovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, dan wel conform lid 2 van dit
artikel is verlengd, kan door elke partij schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een
naar de omstandigheden redelijke termijn, maar minimaal 2 maanden, tegen het einde van een
kalendermaand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel eindigt de huurovereenkomst pas op de dag
waarop het gehuurde in complete, onbeschadigde en ordelijke staat aan opdrachtnemer is
terugbezorgd of, als dit zo is afgesproken, door opdrachtnemer is teruggehaald en op zijn
bedrijfslocatie is aangekomen.

Artikel 22: Aflevering, kosten, vervoer en montage
22.1 Tenzij een andere afleveringsplaats is afgesproken, wordt het gehuurde af vestiging
opdrachtnemer afgeleverd. In geval van een andere afleveringsplaats, geschiedt het vervoer voor
rekening en risico van opdrachtgever. Eventuele kosten voor montage- en demontage zijn ook
voor rekening van opdrachtgever.
22.2 De plaats waar opdrachtgever het gehuurde wil laten afleveren of plaatsen, moet aan een goed
begaanbare weg liggen en moet bereikbaar zijn voor de door opdrachtnemer te gebruiken
transportwagens, dit ter beoordeling van opdrachtnemer. Indien dit niet het geval is, mag
opdrachtnemer extra kosten in rekening brengen op basis van nacalculatie.
Artikel 23: Onderhoud, gebruik en retourlevering/-name
23.1 Opdrachtgever heeft bij aanvang van de huurperiode de mogelijkheid het gehuurde te (laten)
controleren. Doet hij dit niet, dan wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens
afspraak te zijn afgeleverd. Indien opdrachtnemer het gehuurde bij opdrachtgever of een door
opdrachtgever aan te wijzen andere locatie aflevert en installeert, wordt het gehuurde geacht in
goede staat, volledig en volgens afspraak ter beschikking te zijn gesteld, behoudens schriftelijke
reclamatie door opdrachtgever binnen twaalf (12) uur na aflevering en installatie of zoveel eerder
als het gehuurde in gebruik wordt genomen.
23.2 Opdrachtgever zal het gehuurde als een goed huurder beheren. Het gehuurde mag uitsluitend
worden gebruikt conform zijn aard en bestemming. Alle kosten van een gebrekkig en
onoordeelkundig gebruik en onderhoud, beschadigingen en herstel - door welke oorzaak of
veroorzaker ook – zijn voor rekening van opdrachtgever. Kleine reparaties door slijtage zijn voor
rekening van opdrachtnemer
23.3 Alle lasten en heffingen in het kader van het gebruik, inclusief verzekering en vergunningen,
van het gehuurde, zijn voor rekening van opdrachtgever. Ook de eventueel door opdrachtgever
gewenste aansluitingen op nutsfaciliteiten, zoals elektriciteit, waterleiding, gas, riolering en
communicatiemiddelen, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen van de overheid.
23.4 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
opdrachtnemer het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen vergoeding,
dan wel op enige wijze afstand van het gebruik van het gehuurde te doen. Voorafgaande
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is ook vereist om het gehuurde te vervoeren of te
doen vervoeren naar een andere locatie dan de met opdrachtnemer afgesproken locatie.
23.5 Indien beslag wordt gelegd op het gehuurde of surséance van betaling, faillissement of onder
curatelestelling van opdrachtgever wordt aangevraagd, moet opdrachtgever opdrachtnemer
direct informeren. Opdrachtnemer mag en opdrachtgever moet op eerste verzoek van
opdrachtnemer, het gehuurde voorzien van uiterlijke kentekenen, zodat duidelijk is wie de
eigenaar is. Opdrachtgever moet deze herkenningstekens in goed zichtbare staat te houden en
hij mag deze tekens niet verwijderen.
23.6 Opdrachtnemer heeft tijdens de hele huurperiode het recht om het gehuurde te (laten)
controleren, maar pas na voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever.
23.7 Indien is afgesproken dat opdrachtnemer het gehuurde na het einde van de huurperiode zal
ophalen, zal dit zo spoedig mogelijk gebeuren, maar uiterlijk binnen drie werkdagen.
23.8 Na de huurperiode moet het gehuurde in complete, onbeschadigde en ordelijke staat worden
teruggegeven. Eventueel door of namens opdrachtgever aangebrachte voorzieningen en/of
materialen zijn verwijderd. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever voor
voorlopige ontvangst tekenen. Opdrachtnemer zal het gehuurde binnen vijf werkdagen op
volledigheid, beschadiging en gebreken controleren. Is opdrachtgever in gebreke met
teruglevering in voornoemde staat, dan zal opdrachtnemer dat zo spoedig mogelijk schriftelijk
melden en mag hij de kosten van herstel, vervanging en schoonmaak tegen de door hem
gehanteerde tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is verplicht deze
kosten te vergoeden.
Artikel 24: Risico
24.1 Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van het gehuurde, waaronder dat
van beschadiging, verlies en diefstal, op opdrachtgever over op het moment van aflevering zoals
omschreven in artikel 22.1. Pas wanneer het gehuurde conform artikel 21.5 bij opdrachtnemer
is terugbezorgd, valt het risico terug op opdrachtnemer.
24.2 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, goede grond bestaat
dat opdrachtgever zal tekortschieten of het gehuurde blijkt te zijn verwerkt, vermengd of
anderszins niet meer te individualiseren, mag opdrachtnemer zonder ingebrekestelling of
aankondiging, voor zover nog mogelijk, het gehuurde direct (laten) terughalen, ongeacht waar
het gehuurde zich op dat moment bevindt en zonder dat opdrachtgever recht heeft op
schadevergoeding. Opdrachtnemer heeft altijd toegang tot het gehuurde, waar die zich ook
mocht bevinden.
24.3 Indien het gehuurde tijdens de huur door diefstal of op andere wijze verloren gaat, zal
opdrachtgever de nieuwwaarde van het gehuurde aan opdrachtnemer vergoeden. Bij een
vermoeden van diefstal of verduistering zal opdrachtgever direct aangifte doen.
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