ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERANTIES , DIENSTEN EN VERHUUR TOPREK RIGGING BV versie 2014.02

A
1
1.1
1.2
2
2.1

3
3.1

3.2
4
4.1

4.2
4.3
5
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
7
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1

8.2

9
9.1
9.2

9.3
10
10.1

10.2
10.3
10.4
10.5

LEVERINGEN EN DIENSTEN
Toepassingsgebied; Afnemer
De voorwaarden gelden voor alle contractuele verhoudingen waarbij wij zaken leveren, diensten verrichten, opdrachten uitvoeren of een werk tot stand brengen.
In de onderhavige voorwaarden wordt onder ‘ afnemer ‘ verstaan iedere wederpartij bij voormelde contractuele verhoudingen.
Rechten met betrekking tot ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, berekeningen e.d.
Afnemer mag ontwerpen, tekeningen , beschrijvingen, berekeningen e.d. die wij hem verstrekken, voor zover niet uitdrukkelijk anders met ons is overeengekomen, slechts gebruiken in het kader
en ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst door ons of door een ander in onze opdracht. Afnemer staat er voor in dat derden de ontwerpen etc. niet buiten het zojuist genoemde
doel gebruiken. Alle eventuele rechten van industriële of intellectuele eigendom met betrekking tot genoemde ontwerpen etc. vallen ons toe, ook indien daarin ideeën of gedachten van Afnemer
zijn verwerkt.
Uitvoering van de overeenkomst; levering
Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de overeenkomst geldt als streeftermijn. Deze termijn vangt aan daags na de totstandkoming van de overeenkomst of, wanneer Afnemer voor
de uitvoering van de overeenkomst aanstonds vereiste inlichtingen, tekeningen, goedkeuringen e.d. dient te verstrekken of binnen een termijn van 31 kalenderdagen na de totstandkoming van de
overeenkomst een (aan)- betaling dient te doen, daags nadat een en ander door ons is ontvangen. Behalve voor zover de uitvoering van de overeenkomst om ons toe te rekenen redenen blijvend
onmogelijk is, geraken wij pas in verzuim, wanneer om ons toe te rekenen redenen aan de overeenkomst ook geen volledige uitvoering geven binnen de nadere, alle omstandigheden in
aanmerking genomen redelijke termijn die Afnemer ons na het verstrijken van de streeftermijn schriftelijk heeft gesteld. Een termijn geldt overigens als aangehouden ook wanneer bij het einde
van die termijn nog van een enkel, het gebruik niet ernstig belemmerende tekortkoming blijkt. Onverminderd Afnemer’s recht op opheffing daarvan, leveren zulke tekortkomingen geen grond op
voor het niet aanvaarden of goedkeuring van het gepresteerde en het opschorten van betaling.
Wij hebben het recht om aan de overeenkomst in gedeelten uitvoering te geven. Afnemer is gehouden de voor de uitvoering vereiste medewerking te verlenen. Voor zover vergunningen nodig
zijn of derden zaken of werk dienen te keuren, draagt Afnemer voor zijn rekening hiervoor zorg.
Eigendoms- en risico-overgang
Indien wij aan Afnemer de eigendom van een zaak dienen te verschaffen, gaat de eigendom ervan pas op Afnemer over wanneer laatstgenoemde aan ons heeft voldaan al hetgeen hij krachtens
of in verband met overeenkomsten tot leveren van zaken of verrichten van diensten aan ons verschuldigd is. Indien tijdige betaling door Afnemer van enige schuld uit of in verband met
bovengenoemde overeenkomsten of tijdige deugdelijke zekerheidsstelling voor de nakoming van een schuld achterwege blijft, zijn wij gerechtigd de ons nog in eigendom toebehorende goederen
eigenmachtig terug te nemen en zijn wij tot vergoeding van enige schade gehouden.
Beschadiging of verlies van voor Afnemer bestemde zaken anders dan als gevolg van een ons toerekenbaar gebrek of van een onzorgvuldigheid van ons of ons personeel komt en blijft een risico
van Afnemer vanaf het moment van aankomst bij Afnemer of –indien eerder- vanaf het overeengekomen of geplande moment van aanvoer en aflevering op dat moment om niet aan ons toe te
rekenen redenen niet kan plaatsvinden.
Beschadiging of verlies van door Afnemer aan ons ter reparatie, bewerking of anderszins ter beschikking gestelde zaken, voor zover niet het gevolg van onzorgvuldigheid van ons of van ons
personeel, blijft voor rekening en risico van Afnemer.
Prijs
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn prijzen exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, die apart in rekening worden gebracht.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn prijzen voor te leveren zaken exclusief eventuele kosten van transport, plaatsing, installatie, inbedrijfstelling, terugnemen van
verpakkingsmateriaal e.d.. Deze kosten worden apart in rekening gebracht op basis van de overeengekomen c.q. bij ons gebruikelijke tarieven.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn prijzen voor het verrichten van diensten of het uitvoeren van werk gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen de bij ons gewone
werkuren op de gewone werkdagen. Indien buiten onze schuld werkzaamheden buiten de genoemde tijd moeten worden verricht, zijn wij gerechtigd de daaraan voor ons verbonden extra kosten
aan Afnemer door te berekenen.
Indien wij door stijging van lonen en prijzen van materialen na het tot stand komen van de overeenkomst of door het zich na het tot stand komen van de overeenkomst voordoen van
omstandigheden, die wij bij het tot stand komen van de overeenkomst niet goed of niet konden voorzien of overzien, voor de uitvoering van de overeenkomst hogere kosten moeten maken dan
door ons geraamd, zijn wij gerechtigd deze hogere kosten aan Afnemer door te berekenen.
Aan de eventuele rekenfouten in de offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
Betaling
Voor zover een afzonderlijke afspraak terzake ontbreekt, geschiedt de betaling in euro’s, op de wijze als door ons wordt aangegeven en verder binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum
van de factuur, die na uitvoering van de overeenkomst of – bij uitvoering in gedeelten – na uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst wordt toegezonden. Indien het ons wenselijk
voorkomt kunnen wij in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling betaling vooraf of betaling a contant bij aflevering verlangen of dient Afnemer op eerste verzoek van onzerzijds binnen
een daarbij aan te geven termijn een naar ons inzicht deugdelijke zekerheid voor de betaling te verstrekken. Bij weigering te betalen of zekerheid te stellen zijn wij gerechtigd – naar onze keuze –
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen, onverminderd ons recht op schadevergoeding en het recht als sub 5.1 bedoeld.
In geval van meer dan een afnemer zijn alle Afnemers jegens ons hoofdelijk aansprakelijk. Ook wanneer twee of meer personen Afnemers in een schuld opvolgen, zijn deze personen hoofdelijk
jegens ons aansprakelijk. Is betaling door een derde toegezegd dan staat Afnemer onvoorwaardelijk voor de betaling door die derde in.
Indien om aan Afnemer toe te rekenen omstandigheden geen uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven binnen de overeengekomen termijn c.q. termijnen, leidt dit niet tot opschorting
van de betalingverplichting van Afnemer. Hij blijft gehouden op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
Bij niet tijdige betaling raakt Afnemer door het enkele overschrijden van de voor de betaling geldende termijn vanaf het overschrijden van de termijn tot de dag van volledige betaling over het
verschuldigde een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente , 9,75% procent.
Tegenvorderingen van Afnemer kunnen niet door hem worden verrekend behoudens voor zover deze tegenvorderingen door ons schriftelijk en uitdrukkelijk zijn erkend of in rechte onherroepelijk
zijn vastgesteld.
Indien ons der afnemer beslag wordt gelegd, hem surseance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, worden al zijn schulden aan ons direct volledig
opeisbaar.
Kosten van maatregelen, die wij in of buiten rechte maken in verband met het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van verplichtingen jegens ons, komen geheel voor zijn rekening. De
vergoeding voor incassokosten bedraagt minimaal € 1.000,- per te incasseren bedrag.
Zaken, die wij voor bewerking of reparatie onder ons hebben, hoeven wij niet eerder aan Afnemer terug te geven dan nadat Afnemer ons al hetgeen hij uit welke hoofde ook aan ons verschuldigd
is, heeft voldaan.
Niet toerekenbaar tekortschieten
Indien wij aan de overeenkomst niet of niet langer uitvoering kunnen geven overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden, is dit ons niet toe te rekenen indien dit het gevolg is van – al dan
niet voorzienbare – omstandigheden die buiten onze macht zijn gelegen, als hoedanig in ieder geval gelden: oorlog of op een daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking,
bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, ziekte, niet-verwijtbare brand of uitval van toevoer van elektriciteit, gas of water, niet tijdig presteren van toeleveranciers of hulppersonen, maatregelen van
overheidswege.
Wanneer zich een situatie als onder 8.1 bedoeld voordoet, melden wij dit Afnemer. Partijen plegen overleg over een mogelijke aanpassing van de overeenkomst. Bereiken partijen geen
overeenstemming en is (verdere) uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk dan kan iedere partij de overeenkomst, voor zover daaraan nog geen uitvoering is gegeven, ontbinden. Van
blijvende onmogelijkheid van uitvoering is sprake wanneer uitvoering van de overeenkomst gedurende meer dan zestig min of meer aaneengesloten dagen feitelijk of rechtens niet mogelijk is
geweest en ook wanneer duidelijk te voorzien is dat de uitvoering van de overeenkomst gedurende genoemde periode feitelijk of rechtens niet mogelijk zal zijn.
Goedkeuring; tekortkomingen
Afnemer is gehouden hem geleverde zaken en voor hem verricht werk na afgifte respectievelijk beëindiging van het werk onverwijld op deugdelijkheid en volledigheid te controleren. De zaken
c.q. het werk gelden als goedgekeurd, indien Afnemer niet binnen vijftien werkdagen na afgifte respectievelijk beëindiging van het werk schriftelijk reclameert.
Tekortkomingen, die binnen de in 9.1 bedoelde termijn gemeld zijn, en verborgen tekortkomingen – zijnde tekortkomingen, die bij een deskundig en nauwkeurig onderzoek binnen de in 9.1
bedoelde termijn in redelijkheid niet ontdekt hadden kunnen worden en die zowel binnen zes maanden na afgifte van de zaken respectievelijk beëindiging van het werk aan het licht zijn getreden
en binnen twintig kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan ons zijn gemeld als aan ons toe te rekenen – worden door ons binnen Nederland kosteloos hersteld door – naar onze keuze en
voor zover het in ons vermogen ligt – vervanging of reparatie. Het reizen van de zaken alsmede eventuele verplaatsing c.q. (de-)montage van andere zaken geschiedt voor rekening en risico van
Afnemer.
Ontbinding van een overeenkomst wegens een tekortkoming is slechts mogelijk voor zover het een tekortkoming als onder 9.1 en 9.2 bedoeld betreft, wij er niet in slagen om de tekortkoming om
ons toe te rekenen redenen binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn te herstellen en instandhouding van de overeenkomst van Afnemer in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
Aansprakelijkheid voor schade
Alleen de schade waarvan Afnemer aantoont dat zij het directe gevolg is van een gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk zijn te houden, vergoeden wij Afnemer zij het met inachtneming
van de volgende bepalingen:
a.
Schade aan zaken en letselschade, gevolgschade daaronder begrepen, wordt vergoed tot een bedrag van maximaal € 1000.000,(zegge: een miljoen euro) per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen uit eenzelfde oorzaak;
b.
Andere schade dan onder a. bedoeld en die niet bestaat uit gederfde winst, gederfd inkomen of kosten in verband met vertraging in of
stilstand van productie, welke schadeposten in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking komen, wordt vergoed tot een bedrag van twintig (20) procent van de netto prijs
(overeengekomen bruto prijs minus BTW en eventuele andere heffingen) van die overeenkomst, of in geval van een overeenkomst met deelleveringen, van dat deel van de overeenkomst,
waarmee het schadegebeuren ten nauwste samenhangt maar ook dan nimmer tot een hoger bedrag dan € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro);
c.
Een schade dient twintig kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan ons te worden gemeld en aan ons dient alle medewerking te worden
verleend bij een eventueel onderzoek onzerzijds naar aard, omvang en oorzaak van de schade, een en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en onverminderd
het hierna onder d. bepaalde.
d.
Schade die ontdekt wordt na zes maanden na afgifte van de zaken of de beëindiging van het werk, waarmee de schade rechtstreeks
verband houdt, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Een aan Afnemer toekomende vordering tot schadevergoeding verjaart met het verstrijken van een termijn van twaalf maanden na de afgifte van
de zaken of de beëindiging van het werk, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt.
Afnemer vrijwaart ons tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door ons aan hem geleverde zaken of voor hem verricht werk, althans voor zover deze schade niet krachtens de
overeenkomst voor onze rekening komt.
Voor adviezen, die wij verstrekken zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van adviezen gerichte overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid
uit welke hoofde ook.
Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materialen e.d., die ons door of vanwege Afnemer met het oog op de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, aanvaarden wij
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.
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Toepasselijk recht; geschillen
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Annulering
De afnemer heeft, tenzij tussen beide partijen schriftelijk overeengekomen, een annuleringstermijn van 72 uur. Wordt er minder dan 72 uur voor aanvang van de opdracht geannuleerd dan zal het
volle overeengekomen bedrag aan de afnemer gefactureerd worden. 50% van het overeengekomen bedrag zal worden gefactureerd indien de annulering plaatsvindt tussen 120 tot 72 uur voor
aanvang van de opdracht. 30% van het overeengekomen bedrag zal worden gefactureerd indien de annulering plaatsvindt tussen overeenkoming opdracht en 120 uur voor aanvang van de
opdracht.
Aansprakelijkheid
Toprek Rigging BV is in geen geval aansprakelijk voor schade toegebracht aan het door derde aangeleverde materiaal en aan gebouwen, tenzij Toprek Rigging BV onzorgvuldigheid of
toekenbaar gebrek kan worden verweten. Alle aansprakelijkheid van Toprek Rigging BV vervalt op het moment dat het door derde aangeleverde materiaal niet aan de wettelijke keurings- en
certificeringeisen voldoet of alszodanig niet op juiste wijze is onderhouden. Alle aansprakelijkheid van Toprek Rigging BV vervalt op het moment dat de afnemer zich niet houd aan het door
Toprek Rigging BV gemaakte riggingplot en de afnemer afwijkt van de door hem aangeleverde gegevens betreffende gewichten van de constructie en de gewichtsverdeling hiervan. Toprek
Rigging BV kan in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan de materialen niet door Toprek Rigging BV aangeleverd. Afnemer dient hiervoor zelf een adequate verzekering te
hebben afgesloten.
Het is aan de opdrachtgever gelegen dat de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde hoogwerker (s) en / of heftruck (s) afdoende verzekerd zijn conform het WAM risico en
afdoende verzekerd zijn voor schades aan het object zelf ( casco dekking )
Dagprijs
Indien er volgens het principe van een dagprijs wordt gewerkt is de maximum tijd van die dag (aanwezigheid) 10 uur. Hierna zullen overuren berekend worden.
VERHUUR
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn, onder nadrukkelijke uitsluiting van eventuele (inkoop) voorwaarden van de huurder, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de
verhuur van goederen en diensten van Toprek Rigging bv i.o..
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is deze overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
Bij de aanvang van de huurovereenkomst dient de huurder de gehuurde goederen zelf bij de verhuurder op te halen en bij het einde van de overeenkomst dient de huurder het gehuurde bij
verhuurder terug te bezorgen, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terughalen van de gehuurde goederen zal belasten. In het laatst
bedoelde geval geschiedt het brengen en/of terughalen van het gehuurde voor rekening van de huurder. Indien de gehuurde goederen na afloop van de huurovereenkomst niet of niet tijdig
worden geretourneerd, is de verhuurder gerechtigd voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen niet of niet tijdig zijn geretourneerd daarvoor de dagprijs in rekening te brengen.
De huurder dient zelf de goederen bij verhuurder op te halen. Indien de verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder
ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de leveringstermijn kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling,
aanspraak geven op schadevergoeding.
Tenzij hiervan schriftelijk melding is gemaakt wordt de huurder geacht de gehuurde goederen zonder gebreken en in geheel gereinigde staat te hebben ontvangen. Indien de gehuurde goederen
worden geleverd inclusief reserveonderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen bij verhuurder ingeleverd te worden. In geval de huurder de reserveonderdelen
en/of vervangen onderdelen niet of niet volledig bij verhuurder heeft ingeleverd, is de huurder gehouden de tegenwaarde van deze goederen aan verhuurder te vergoeden. Zonodig is verhuurder
gerechtigd de tegenwaarde van de reserveonderdelen en/of vervangen onderdelen te compenseren met een door de huurder betaalde waarborgsom.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is huurder verplicht bij ontvangst ven de gehuurde goederen aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen. Indien na
het einde van de huurovereenkomst de gehuurde goederen zijn terugbezorgd, is verhuurder verplicht de waarborgsom aan huurder te restitueren, onder aftrek van verhuurder nog toekomende
huurpenningen, schadevergoeding en/of kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst de alsdan totaal door huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de
waarborgsom overschrijden is verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom door huurder met een door verhuurder vast te stellen bedrag te verzoeken. Indien huurder aan dit verzoek
tot aanvulling geen gevolg geeft, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
De huurder is verplicht om de gehuurde goederen overeenkomstig de bestemming te gebruiken en het als een goed huisvader te verzorgen, waarbij de bedieningsvoorschriften die huurder bij de
aflevering van de gehuurde goederen door verhuurder zijn overhandigd in acht genomen moeten worden. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan de gehuurde goederen aan te
brengen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder is huurder niet gerechtigd de gehuurde goederen weder te verhuren of andere in gebruik af te staan. Huurder dient verhuurder
onmiddellijk in kennis te stellen indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op de gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van
de verhuurder dreigen te worden geschaad, indien huurders faillissement wordt uitgesproken, indien aan hem surseance van betaling wordt verleend of anderszins het beheer over zijn vermogen
verliest of indien huurder voornemens is Nederland metterwoon te verlaten. In geval van beslag is huurder verplicht om de beslagleggende instantie de overeenkomst onverwijld ter inzage te
geven. Huurder is verplicht de verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen
en/of reparaties aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen en/of verrichten. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde materiaal buiten
schuld van de huurder is ontstaan heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst, mits voorradig. Verhuurder is
nimmer aansprakelijk voor enig door de huurder geleden schade ten gevolge van enig gebrek en/of schade aan de gehuurde goederen. Alle schade aan het gehuurde ten gevolge van
onvakkundige behandeling hiervan door huurder of derden aan wie huurder het gehuurde ten gebruik heeft afgestaan en alle andere schade ten gevolge van enige oorzaak, die niet als normale
slijtage kan worden beschouwd wordt door verhuurder voor rekening van huurder gerepareerd. Indien huurder buiten staat is om, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan
verhuurder terug te bezorgen, is huurder verplicht aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen,
onverlet de verplichting tot huurpenningen.
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is huurder verplicht de gehuurde goederen, vanaf het moment van afgifte door verhuurder, op zijn kosten tegen alle verzekerbare risico’s te
verzekeren en gedurende de looptijd van de overeenkomst verzekerd te houden. De verzekering dient te worden afgesloten bij een solide maatschappij en tenminste op normale voorwaarden.
De huurder is verplicht op eerste aanvraag de polis(sen) en premiekwitanties aan verhuurder te tonen. Voor zover enige wettelijke regeling daartoe ontoereikend mocht zijn, worden alle rechten
en vorderingen welke voor huurder uit de verzekering mochten voortvloeien door ondertekening van de huurovereenkomst aan verhuurder verpand. Indien het transport van het gehuurde door
verhuurder wordt verzorgd zijn de goederen tijdens dit transport, met uitzondering van een eigen risico van € 5000,- per gebeurtenis voor risico van de huurder, verzekerd. Bij een eventuele
transportschade zal dit bedrag of , indien de schade minder bedraagt, de daadwerkelijke schade, aan huurder in rekening worden gebracht. Voor schade die aan de huurder of aan derden direct
of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen ontstaan, is verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk
materiaal of van het bestaan van een constructiefout in het gehuurde. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen de
verhuurder terzake van de door of met het gehuurde veroorzaakte schade aanhangig te maken.
Deze overeenkomst kan ten alle tijden met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van alle gehuurde goederen bij de
verhuurder. Indien is overeengekomen, dat verhuurder bij het beëindigen van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal
24 uur in acht te nemen. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de goederen in dezelfde conditie waarin zij zijn verstrekt weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien
daarbij blijkt, dat het gehuurde gebreken vertoond of beschadigd is en/of het gehuurde gereinigd dient te worden, is de verhuurder gerechtigd de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te
brengen. Verhuurder kan deze overeenkomst, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang beëindigen indien huurder geen gevolg geeft aan het verzoek van
verhuurder de waarborgen aan te vullen of indien huurder enige andere verplichting uit deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt. Verhuurder kan deze overeenkomst eveneens met
onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien beslag wordt gelegd op huurder roerende of onroerende goederen of op de gehuurde goederen,
indien huurder surseance van betaling wordt verleend, indien huurder in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder overlijdt of
Nederland metterwoon verlaat.
Wijzigingen en/of aanvullingen en/of annuleringen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn, indien strijdig met
deze voorwaarden niet geldig.
Tenzij een door verhuurder gesloten verzekering de schade dekt dan wel de schade daadwerkelijk verhaalbaar is op de leverancier van verhuurder of een andere derde, sluit huurder, behoudens
opzet of aan opzet grenzende grove schuld voor verhuurder jegens huurder alle aansprakelijkheid uit voor zover deze zou leiden tot een vergoedingsplicht die het netto factuurbedrag te boven
gaat. Dit geldt zowel voor contactuele als wettelijke aansprakelijkheid voor schade die huurder direct of indirect lijdt tengevolge van de verhuurde goederen, dan wel op welke andere wijze dan
ook, welke voorwaardelijke en beperkte uitsluiting van aansprakelijkheid mutatis mutandis ook geldt voor het geven van adviezen en het verrichten van diensten.
Onder dezelfde voorwaardelijke en beperkende voorwaarden en omstandigheden als de exoneratie van aansprakelijkheid als bedoeld in 12. vrijwaart huurder verhuurder voor schadeclaims van
derden ingesteld tegen verhuurder terzake van de aan huurder verhuurde goederen dan wel aan huurder verstrekte adviezen en/of voor huurder verrichte diensten.
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