Algemene Voorwaarden
Artikel I. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 De verhuurvoorwaarden zijn geldig voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
1.2 Wanneer er van de voorwaarden, schriftelijk, wordt afgeweken kan de opdrachtgever hieraan geen verdere
rechten ontlenen inzake nieuwe opdrachten.
1.3 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en
geaccepteerd.
1.4 De opdrachtgever wordt geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn.
Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
2.1 De door opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand nadat de opdrachtnemer een
schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
2.3 De prijzen in de uitgebrachte offertes zijn exclusief BTW. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden alleen
wanneer deze schriftelijk overeen gekomen worden.
2.4 Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen meerkosten met zich meebrengen welke ten laste komen van de
opdrachtgever.
2.5 Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen de levertijden beïnvloeden en de hieruit voortvloeiende vertragingen
kunnen niet verhaald worden op de opdrachtnemer.
Artikel 3. Huurprijs
3.1 De huurprijzen zijn exclusief BTW en overige overheidsheffingen en gelden voor een huurperiode van 10
dagen tenzij expliciet anders vermeld.
3.2 De plaatsing/levering van de meubels en/of het tapijt van de bestelling kan gebeuren vanaf een netto
orderbedrag van €500,- binnen een straal vanuit Hoeven van 300km.
3.3 Wanneer de opdrachtgever een opdracht annuleert dient dit schriftelijk te geschieden en geldt er een
annuleringstarief van 30% over de huurprijs. Wanneer de goederen reeds onderweg zijn en/of reeds zijn
uitgeleverd geldt er een annuleringstarief van 50% van de huurprijs en 100% van de transportkosten. Het
minimale annuleringstarief bedraagt €150,3.4 De prijzen zijn gebaseerd op levering en retourhalen tijdens normale werkdagen en op normale werkuren
(tussen 07.00 en 17.00u).

Artikel 4. Leveringen
4.1 Levering en retourhalen geschiedt uitsluitend op de begane grond. Wanneer hier van moet worden
afgeweken kan dit een meerprijs tot gevolg hebben. Deze meerprijs wordt door de opdrachtnemer bepaald op
basis van extra uren en de inzet van extra (hulp)materialen.
4.2 De plaats van levering moet altijd goed bereikbaar zijn waarbij bij eventuele doorgangen een minimale
breedte van 120 cm vereist is.
4.3 De opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als een verbindende voorwaarde en nimmer als de
fatale termijn van de overeenkomst
4.4 De totaallevering kan in delen plaatsvinden.
4.5 De plaats van levering dient droog en schoon to zijn. Zonder obstakels en vrij bereikbaar.
4.6 De goederen worden geacht in goede staat geleverd to zijn door de opdrachtnemer.
4.7 De opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen af te nemen wanneer deze voor levering worden
aangeboden.
4.8 Geleverde modellen kunnen afwijken van de getoonde modellen in de documentatie. Dit ontheft de afnemer
niet van afname van de bestelde goederen.
4.9 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde
werkzaamheden door derden to laten verrichten.
4.10 De levertijd gaat pas in wanneer de opdrachtnemer alle benodigde bescheiden zoals tekeningen,
plattegronden, bestellijsten, toegangs- bewijzen, parkeerkaarten etc. heeft ontvangen.
4.11 Wanneer de leveringen, of het retourhalen, worden vertraagd doordat de opdrachtgever de toegang nog niet
kan vrijgeven zullen de extra kosten die hierdoor ontstaan worden doorberekend aan de opdrachtgever
Artikel 5. Wijzigingen.
5.1 Indien er tijdens de leveringen wijzigingen optreden kan het tijdstip van oplevering worden gewijzigd.
5.2 Wijzigingen in levertijd door veranderingen in de levering zijn geheel voor de verantwoording en rekening van
de opdrachtgever.
5.3. De meerkosten die ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtnemer zal de opdrachtgever binnen de korst mogelijke tijd van deze meerkosten op de hoogte
stellen.
Artikel 6. Eigendom
6.1 De verhuurde goederen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder
6.2 De gehuurde goederen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel wat is overeengekomen in de
overeenkomst.
6.3 Wanneer de goederen voor een ander doel worden aangewend en/of op een andere wijze worden bezwaard
dan is de opdrachtgever gerechtigd deze materialen direct terug te halen zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Eventueel hierdoor ontstane extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.4 Bij vermissing van de goederen zullen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend tegen de volledige
vervangingswaarde.

Artikel 7. Risico-overdracht
7.1 Na uitlevering van de gehuurde goederen zijn deze vanaf het moment van levering tot aan het moment dat
deze kunnen worden opgehaald voor risico en rekening van de opdrachtgever.
7.2 De huurder is verplicht deze zaken voor eigen rekening te verzekeren en wel tegen diefstal/beschadigingen
en tenietgaan.
7.3 De verplichting tot verzekeren geldt ook tijdens de periode dat de opdrachtgever de goederen zelf verhuurt of
opslaat
7.4 De opdrachtnemer wordt door de opdrachtgever gevrijwaard van alle verantwoordelijkheid tegenover derden
voor de schade die is ontstaan door gebruik, misbruik en onjuist gebruik van de gehuurde materialen tijdens de
huurperiode.

Artikel 8. Schade
8.1 De opdrachtgever dient kennis te nemen van de eventuele gebruiks- aanwijzingen behorend bij de gehuurde
materialen.
8.2 Schade aan de materialen door het niet opvolgen van de gebruiks- aanwijzing is voor rekening van de
opdrachtgever.
8.3 Bij schade, vermissing of diefstal wordt de gehele vervangingswaarde in rekening gebracht aan de
opdrachtgever
8.4 Naast de vergoeding van de vervangingswaarde bij schade blijft de opdrachtgever verplicht om ook de
huurprijs te voldoen.
8.5 De opdrachtnemer is gevrijwaard van alle vorderingen met betrekking tot schade welke is veroorzaakt door
het gebruik van de gehuurde materialen.
Artikel 9. Reclame
9.1 De opdrachtgever dient bij levering de geleverde zaken te controleren op aantal en goede staat van levering.
9.2 Reclames dienen schriftelijk vastgelegd te worden op de afleverbon. Bij gebreke hiervan vervalt het recht op
verhaal.
9.3 Reclame en schade dient onmiddellijk gemeld te worden aan opdrachtnemer en gevolgd te worden door een
schriftelijke bevestiging.
Artikel 10. Betalingen
10.1 Betaling dient voorafgaand aan de uitlevering te geschieden, mits anders is overeengekomen.
10.2 Wanneer afwijking van betaling voorafgaand mocht plaatsvinden dan is de netto conditie 10 dagen na
factuurdatum
10.3 Wanneer de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden geldt er een rente van 1.5% per maand.
10.4 Alle kosten die op de betaling betrekking hebben zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10.5 Wanneer de factuur niet wordt voldaan wordt deze onverwijld ter incasso gegeven.
10.6 Alle kosten voortvloeiend uit de incasso zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10.7 Opdrachtnemer is gerechtigd nieuwe opdrachten niet uit te voeren wanneer er nog rekeningen openstaan ter
betaling en waarvan de betalingstermijn is verstreken.
10.8 Bij niet respecteren van de betalingscondities vervallen de eventueel geldende kortingsafspraken.
Artikel 11. Recht/geschillen
11.1 Alle overeenkomsten en eventueel ontstane geschillen zijn onderworpen aan het Nederlands Recht. Deze
algemene verhuurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr.3847. Als
opdrachtnemer wordt verstaan: Coby Verhuur BV

