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Artikel 1 Algemeen - terbeschikkingstelling 
1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de 
huurovereenkomsten die Verachtert Nederland B.V., als verhuurder, met derden 
aangaat en waarbij deze voorwaarden van toepassing worden verklaard. Partijen 
worden in deze algemene verhuurvoorwaarden aangeduid met: "Verachtert" of 
“verhuurder” respectievelijk "huurder". Wijzigingen ten opzichte van het in de 
huurovereenkomst en in deze voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk 
worden overeengekomen. 
1.2 Alle aanbiedingen van Verachtert zijn vrijblijvend hetgeen inhoudt dat Verachtert 
haar aanbieding (die in een offerte of in een aangeboden huurovereenkomst besloten 
ligt) nog kan intrekken na de acceptatie van de aanbieding door huurder. 
1.3 Bij de ingangsdatum van de huurovereenkomst wordt het gehuurde door 
Verachtert aan huurder ter beschikking gesteld. Huurder dient het gehuurde bij de 
aflevering goed te inspecteren en mogelijke klachten direct kenbaar te maken. Indien 
bij de aflevering geen staat van oplevering is opgemaakt, dan wordt het gehuurde 
geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn afgeleverd en door huurder te zijn 
geaccepteerd. 
1.4 De terbeschikkingstelling vindt – tenzij anders overeengekomen - bij het bedrijf 
van Verachtert plaats. Indien de aflevering door Verachtert op een andere locatie 
plaatsvindt dan is huurder de transport- en afleveringskosten verschuldigd 
overeenkomstig de tarieven van Verachtert. 
1.5 Indien het gehuurde later dan overeengekomen door Verachtert aan huurder ter 
beschikking wordt gesteld, bijvoorbeeld doordat een vorige huurder het gehuurde niet 
tijdig heeft geretourneerd of een gebrek dient te worden hersteld, dan gaat de 
huurovereenkomst op deze latere datum in. Voor mogelijke schade als gevolg van de 
vertraging is Verachtert niet aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of grove schuld 
aan de kant van Verachtert. 
1.6 Onder “gebrek” wordt verstaan een staat van het gehuurde waardoor het 
gehuurde niet aan huurder het genot kan verschaffen dat huurder daarvan bij het 
aangaan van deze huurovereenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. 
 
Artikel 2 Gebruik van het gehuurde 
2.1 Huurder zal het gehuurde als een goed huurder overeenkomstig de bestemming 
gebruiken. Huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist of onzorgvuldig 
gebruik. 
2.2 Huurder zal het gehuurde uitsluitend zelf gebruiken. Behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Verachtert is het huurder niet toegestaan het gehuurde 
in huur of gebruik aan een derde af te staan. 
2.3 Huurder zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig (indien van toepassing) de 
handleiding en instructies van Verachtert. Bij mogelijke onduidelijkheden ten aanzien 
van gebruik of bediening neemt huurder direct contact met Verachtert op. 
2.4 Huurder draagt er zorg voor dat het gehuurde wordt gebruikt door gekwalificeerd 
personeel en dat het bedienend personeel op de hoogte is van het gebruik van het 
gehuurde. 
2.5 Het gehuurde mag maximaal negen uur per dag worden gebruikt, gedurende 
maximaal 5 dagen per week. 
2.6 Huurder heeft slechts na voorafgaande toestemming van Verachtert het recht om 
het gehuurde buiten Nederland te gebruiken. Een verleende toestemming geldt 
uitsluitend voor het betreffende geval. 
2.7 Huurder is verantwoordelijk voor de gedragingen van degenen (zoals 
personeelsleden van huurder) die tijdens de huurperiode van het gehuurde gebruik 
maken. 
2.8 Het is huurder niet toegestaan om wijzigingen ten aanzien van het gehuurde aan 
te brengen. 
 
Artikel 3 De huurprijs 
3.1 Verachtert zal het door huurder verschuldigde periodiek factureren (in beginsel: 
wekelijks, maar zoveel frequenter of minder frequent als Verachtert noodzakelijk acht). 
3.2 De betaling van het door huurder verschuldigde, ook van bijkomende kosten, 
dient zonder opschorting of verrekening te worden voldaan. Wij accepteren geen 
betaling in contanten doch uitsluitend betaling via pin, bankoverschrijving of credit 
card. Aan creditcardbetalingen kunnen wij voorwaarden verbinden. 
3.3 De betalingstermijn van de door Verachtert te verzenden facturen bedraagt 
veertien dagen, tenzij op de factuur een afwijkende termijn is opgenomen, in welk 
geval die afwijkende termijn geldt. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als 
fatale termijnen. 
3.4 Bij niet tijdige betaling is huurder een rente van 1,5 % per maand verschuldigd. 
Voorts is huurder de gerechtelijke en de buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te 
incasseren bedrag, met een minimum van € 750,00. 
3.5 Verachtert heeft altijd het recht om voldoende zekerheid voor de huurbetalingen 
en voor de correcte teruggave te verlangen, waaronder het betalen van een 
waarborgsom of het stellen van een bankgarantie. 
 
Artikel 4 Borg 
4.1 Een (indien van toepassing) door huurder verstrekte borgsom of bankgarantie 
geldt als zekerheid voor de nakoming door huurder van al zijn verplichtingen jegens 
Verachtert, waaronder de ter beschikking stelling in goede staat. De borgsom of 
bankgarantie is niet rentedragend. Na inlevering van het gehuurde in goede staat zal 
Verachtert de borg verrekenen met mogelijke uitstaande posten en indien huurder aan 
al zijn verplichtingen heeft voldaan zal Verachtert de (restant) bankgarantie of borg 
retourneren. 
 
Artikel 5 Looptijd/opzegging 
5.1 De huurovereenkomst is aangegaan voor de huurtermijn, zoals aangegeven in de 
huurovereenkomst. Is geen bepaalde huurtermijn overeengekomen dan is de 
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. 
5.2 Verachtert heeft het recht om een huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is 
aangegaan met onmiddellijke ingang op te zeggen. Huurder heeft het recht een 
dergelijke huurovereenkomst te beëindigen door het gehuurde weer in goede staat 
aan Verachtert ter beschikking te stellen. Onder een huurovereenkomst voor 
onbepaalde tijd wordt mede begrepen een huurovereenkomst die wordt aangegaan 
tot het moment dat huurder het gehuurde weer aan Verachtert ter beschikking stelt. 

5.3 Indien sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd dan heeft Verachtert 
het recht die huurovereenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen 
indien huurder in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting van huurder 
jegens Verachtert, huurder in staat van faillissement of surséance van betaling 
geraakt, op huurder de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt 
verklaard of Verachtert op niet-onredelijke gronden mag vrezen dat huurder zijn 
verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. 
5.4 Bij een tussentijdse huurbeëindiging (bijvoorbeeld doordat huurder het gehuurde 
voor het aflopen van de minimum looptijd bij Verachtert inlevert of als gevolg van het 
in art. 5.3 bepaalde) is huurder het bedrag aan huur over de zonder die tussentijdse 
huurbeëindiging resterende huurtermijn verschuldigd. 
 
Artikel 6 Onderhoud - algemeen 
6.1 Onderdelen die als gevolg van normale slijtage bij een correct gebruik conform 
deze huurvoorwaarden vervangen dienen te worden zullen op verzoek van huurder 
door Verachtert aan huurder ter beschikking worden gesteld op het bedrijf van 
Verachtert. De montage komt voor rekening van huurder. 
6.2 Alle overige onderhoud komt voor rekening van huurder. 
6.3 Huurder is aansprakelijk voor schade aan- of tenietgaan van het gehuurde, onder 
meer als gevolg van diefstal, verduistering, vandalisme, ongevallen, vermissing etc. 
6.4. Bij het uitvoeren van (al dan niet dringende) werkzaamheden aan het gehuurde 
heeft huurder geen recht op schadevergoeding, huurvermindering of ontbinding. 
6.5 Onder onderhoud wordt verstaan het herstel van ontstane gebreken en 
het uitvoeren van het preventief en periodiek onderhoud. 
 
Artikel 7 Onderhoud en inspectie 
7.1 Huurder zorgt ervoor dat het gehuurde deugdelijk wordt onderhouden. 
7.2 Huurder zal het gehuurde voorafgaand aan ieder gebruik (en tenminste dagelijks) 
visueel inspecteren op mogelijke schade, beschadigingen, overmatige slijtage etc. 
Indien daarvan sprake is zal huurder het gehuurde niet in gebruik nemen maar zal 
onverwijld contact opnemen met Verachtert. 
7.3 Huurder zal alle bewegende delen en (indien van toepassing) smeerpunten van 
het gehuurde ten minste dagelijks – of zoveel vaker als noodzakelijk is of als de 
handleiding voorschrijft – smeren. 
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1 Verachtert is, tenzij sprake is van schade als gevolg van gebreken die zij bij de 
aanvang van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, niet aansprakelijk 
voor mogelijke schade die huurder, of derden, leidt in verband met (het gebruik van) 
het gehuurde. 
8.2 Verachtert is onder meer niet aansprakelijk voor mogelijke indirecte schade of 
gevolgschade, zoals winstderving. 
 
Artikel 9 Verzekering 
9.1 Huurder is verplicht het gehuurde via Verachtert te verzekeren. Verachtert 
verstrekt op verzoek een afschrift van de verzekeringsvoorwaarden. Voor zover nog 
vereist worden de rechten uit die verzekering hierbij aan Verachtert gecedeerd, 
althans verpand. 
9.2 Huurder blijft aansprakelijk voor schade die, om wat voor reden ook, niet door de 
verzekering wordt gedekt. 
9.3 Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat de machine waarop of in verband 
waarmee het gehuurde wordt gebruikt WA verzekerd is en het gehuurde onder het 
bereik van die verzekering is meeverzekerd. 
 
 
Artikel 10 Inleveren van het gehuurde bij Verachtert 
Bij het einde van de huurovereenkomst dient huurder het gehuurde in de goede, 
oorspronkelijke staat (behoudens de normale slijtage) aan Verachtert ter beschikking 
te stellen. Het gehuurde dient geheel schoon te zijn. Hydraulische producten dienen te 
zijn afgedopt. 
 
Artikel 11 Privacy en persoonsgegevens 
11.1  Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de andere 
partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde 
relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens na te komen.  
11.2  Verachtert houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
huurovereenkomst aan de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met 
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens aangaande huurder.  
11.3 Verachtert verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op huurder 
uitsluitend ten behoeve van huurder, voor zover noodzakelijk voor de nakoming van 
zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. 
11.4  Verachtert neemt passende technische en organisatorische maatregelen om 
de persoonsgegevens die betrekking hebben op huurder te beschermen tegen 
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking. 
11.5 De Pon Verwerkersovereenkomst zal, indien noodzakelijk, door Verachtert als 
Bijlage bij deze Algemene verkoopvoorwaarden worden aangehecht en door huurder 
worden ondertekend. 
 
Artikel 12 Diverse bepalingen 
12.1 Indien huurder één van zijn verplichtingen jegens Verachtert niet nakomt dan 
verbeurt huurder een boete ter hoogte van 50% van de daghuur van het gehuurde, 
met een minimum van € 300,00, per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding 
voortduurt, hetgeen het recht van Verachtert op schadevergoeding, op het bepaalde in 
artikel 5.4 en op haar overige rechten onverlet laat. 
12.2 Bij mogelijke geschillen tussen partijen zal de rechter in ’s-Hertogenbosch 
bevoegd zijn over het geschil te oordelen, tenzij Verachtert ervoor kiest om een 
procedure aanhangig te maken bij de rechter die (zonder voormelde forumkeuze) op 
grond van de wettelijke bepalingen bevoegd is om van deze vordering kennis te 
nemen. 
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 


