
ALGEMENE EN BIJZONDERE
VERHUURVOORWAARDEN

 

 

VAN: KAPTEIN INFRA SERVICE

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Algemeen
 

1.1     In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven:

Verhuurder        :Kaptein Infra Service, de gebruiker van de
algemene voorwaarden;
Huurder             : de (rechts)persoon, die met verhuurder een
overeenkomst sluit
                             of heeft gesloten of diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), 
                             rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
Overeenkomst  : de overeenkomst tussen verhuurder en
huurder;

 

1.2     AIle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan
worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met verhuurder
overeengekomen te worden;

 

1.3     De toepasselijkheid van eventueel door huurder gehanteerde
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

 

1.4     Indien verhuurder met huurder meer dan eenmaal



overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende
overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht
of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

 

1.5     Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen
van deze overeenkomst laten de geldigheid en de
toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze
overeenkomst onverlet.

 

Artikel 2
Aanbiedingen/Orders
 

2.1     Alle door verhuurder gedane aanbiedingen, in welke vorm dan
ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

 
2.2     Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen,

catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde
eigendom van verhuurder en moeten deze op eerste verzoek
franco aan verhuurder worden teruggezonden. Zij mogen
zonder toestemming van verhuurder niet vermenigvuldigd noch
aan derden ter inzage gegeven worden;

 
2.3     Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie

verplicht verhuurder niet tot acceptatie van een order.
Acceptatie wordt door verhuurder zo spoedig mogelijk, maar in
elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de order aan
huurder kenbaar gemaakt;

 
2.4     Verhuurder behoudt zich het recht voor om orders zonder

opgaaf van redenen te weigeren;
 

2.5     Verhuurder behoudt zich het recht voor om de zaken niet zonder
vooruitbetaling ter beschikking te stellen.

 
Artikel 3 Overeenkomst

 



3.1     Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met
verhuurder eerst dán tot stand, nadat verhuurder een opdracht
schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd,
waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen
onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. De
opdrachtbevestiging dient binnen 5 dagen na verzending door
huurder voor akkoord aan verhuurder te worden
geretourneerd. Zolang verhuurder deze opdrachtbevestiging niet
retour heeft ontvangen, zal zij geen uitvoering geven aan de
overeenkomst; 

 
3.2     Indien huurder de overeenkomst namens of voor rekening van

een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij - door
ondertekening van het huurcontract - daartoe bevoegd te zijn.
Huurder is naast deze natuurlijke persoon hoofdelijk
aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen;

 
3.3     Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen

binden verhuurder slechts, indien deze schriftelijk door
verhuurder zijn bevestigd;

 
3.4     Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte

c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
behoudens reclame binnen 7 werkdagen na verzending van de
factuur;

 
3.5     Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende

voorwaarde dat huurder 
- uitsluitend ter beoordeling van verhuurder - voldoende
kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst;

 
3.6     Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de

overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van huurder
zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden;

 
3.7     Verhuurder is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel

wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar



verstrekte opdracht en na overleg met huurder bij uitvoering
van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de
kosten aan huurder zullen worden doorberekend conform de
verstrekte prijsopgaven.

 

Artikel 4 Prijzen
 

4.1     Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in Euro’s, gebaseerd op
aflevering aan huurder bij bedrijf, magazijn of andere
opslagplaats van verhuurder, exclusief BTW, invoerrechten,
andere belastingen, heffingen en rechten, alsmede exclusief de
kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;

 

4.2     Verhuurder mag prijsstijgingen doorberekenen na 3 maanden
offertedatum, indien zich tussen het moment van aanbieding of
offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen met
meer dan 10% hebben voorgedaan ten aanzien van
bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen,
lonen, materieel en grondstoffen.

 

Artikel 5 Annulering

 

5.1     Indien huurder, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen,
deze wenst te annuleren, dan wordt bij annulering in de periode
van: 

-   meer dan 48 uur voor aanvang van de huurperiode 0%
-   binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode 30%
-   op de aanvangsdatum van de huurperiode 100%

van de totale huurprijs als annuleringskosten in rekening
gebracht, onverminderd het recht van verhuurder op volledige
schadevergoeding inclusief gederfde winst.

 

5.2     Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 



Artikel 6 Betaling
 

6.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant
bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels
storting of overmaking op een door verhuurder aangewezen
bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op
de bank/giroafschriften van verhuurder aangegeven valutadag is
bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt;

 
6.2     Alle door huurder verrichte betalingen strekken primair tot

voldoening van eventuele rente en door verhuurder gemaakte
invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste
openstaande facturen;

 
6.3     Ingeval huurder:

a.  in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand
overgaat, tot de 
     schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen 
     wordt toegelaten, een verzoek tot surséance van betaling
indient, dan wel beslag 
     op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt
gelegd of in geval van 
     liquidatie;
b.  komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c.  enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem
rustende verplichting
     niet nakomt;
d.  nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de
daarvoor gestelde
     termijn te voldoen;
e.  overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een
belangrijk gedeelte
     daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in
een op te richten
     of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot
wijziging in de doel-
     stelling van zijn bedrijf;

heeft verhuurder door het enkel plaatsgrijpen van één der
opgemelde omstandigheden 
het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig
bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door



verhuurder verleende diensten terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te
eisen, alles onverminderd het recht van verhuurder op
vergoeding van kosten, schaden en rente;

 
Artikel 7 Rente en Kosten

 

7.1     Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft
plaatsgevonden, is huurder van rechtswege in verzuim en is hij
vanaf datum verzuim een rente van 1% per maand of een
gedeelte daarvan, tenzij  de handelsrente hoger is in welk geval
de handelsrente geldt, verschuldigd over het nog openstaande
bedrag tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag;

 
7.2     Indien huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)

nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend
overeenkomstig het incassotarief, zoals door de Nederlandse
Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met
een minimum van € 350,00;

 
7.3     De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten

komen eveneens voor rekening van huurder.
 

Artikel 8 Reclames
 

8.1      Eventuele reclames worden door verhuurder slechts in
behandeling genomen indien 
zij verhuurder rechtstreeks binnen 7 dagen na levering van de
betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten;

 

8.2      Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden
ingediend en wel binnen 
7 dagen na de factuurdatum;

 



8.3      Na het verstrijken van opgemelde termijnen wordt huurder
geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben
goedgekeurd;

 

8.4      Indien de reclame door verhuurder gegrond wordt bevonden,
zal verhuurder terstond adequate maatregelen treffen;

 

8.5      Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden
wordt, schort dit de betalingsverplichting van huurder op, tot
het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

 

 

 

 

 

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR  VAN
ZAKEN

 

Artikel I Algemeen
 

I.1       Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde
zaken ten gebruike in huur af te staan gelijk huurder zich
verbindt deze zaken van verhuurder ten gebruike in huur aan te
nemen;

 
I.2       Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit

deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te
betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te
leveren, een en ander met inachtneming van het hierna
bepaalde.

 

I.3       Alle door verhuurder verhuurde zaken blijven eigendom van
verhuurder, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.



 

 

Artikel II De Huurperiode
 

II.1     De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde
periode, welke aanvangt 
op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de
overeengekomen dag 
van teruglevering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede
staat te worden teruggeleverd, op een door verhuurder
opgegeven locatie;

 

II.2     Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode
voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele
overeengekomen huurtijd verschuldigd, tenzij partijen anders
zijn overeengekomen;

 

II.3     Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de
overeengekomen datum van aflevering door huurder wordt
afgehaald, dan wel verhuurder niet in staat is gesteld het
gehuurde tijdig af te leveren, voorzover verhuurder het transport
op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele
overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde
voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt
gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het
gehuurde afhaalt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te
beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort
verschuldigd blijft;

 

II.4     Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken
van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen;

 

II.5     Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is
aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke
opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met
inachtname van een opzegtermijn van 5 werkdagen.

 

 



 

 

Artikel III Beschikbaarstelling
 

III.1    Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan
de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften;

 
III.2    Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij

verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Huurder
heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te
(doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik
maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en
volgens afspraak te zijn afgeleverd;

 
III.3    Indien verhuurder het transport verzorgt, dient huurder ervoor te

zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar
is voor vrachtauto's en andere te gebruiken transportmiddelen,
verhuurder en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van
bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen;

 
III.4    Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein

of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.
 

Artikel IV Risico huurder
 

 

IV.1   In geval van schade dient huurder de schade zoveel mogelijk te
beperken. Elke schade dient onverwijld zowel telefonisch als
schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden. In geval van
diefstal/vandalisme dient de huurder onverwijld namens de
verhuurder aangifte te doen bij politie en een kopie van het
proces verbaal aan de verhuurder te overhandigen;

 
IV.2   Schade die de verhuurder lijdt als gevolg van het niet nakomen

van de overeengekomen verplichtingen door de huurder komt
voor rekening van de huurder. Schade aan eigendommen van



de huurder worden niet vergoed door de verhuurder en  zijn
niet meeverzekerd;

 
IV.3   De machines hebben een W.A.(M.) werkmaterieel verzekering.

Voor de CASCO verzekering wordt 4% procent van de bruto
huurprijs in rekening gebracht. Voor deze verzekeringen geldt:

Een eigen risico bij schades (per gebeurtenis):
€ 1.000,--                                               W.A.(M.)
€ 1.000,--                                               CASCO

 
IV.4   Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico -

inclusief transportrisico - van 
de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig
door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige
schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van
overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde
zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;

 
IV.5   Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan

derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder
verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de
nodige toestemming of vergunning wordt verleend;

 
IV.6   Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken

van derden in verband met de gehuurde zaken.

 
Artikel V Gebruik

 

V.1     Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde
zaken naar aard en bestemming als een goed huurder te
gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en
beschadiging;

 
V.2     Huurder zal het gehuurde van brandstof voorzien, eventuele

accu ’s opladen en zorgen voor de regelmatige reiniging van het
gehuurde.

 
V.3     Huurder inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het

gehuurde en controleert voor zover van toepassing:



g p g

a.      de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koelvloeistof,
antivries, remvloeistof, 
         overige smeermiddelen en alle overige vloeistoffen in de
daarvoor in aanmerking 
         komende reservoirs en compartimenten en vult deze
zonodig bij;
b.      de bandenspanning en brengt de banden indien nodig op
de voorgeschreven spanning;
c.      huurder inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het
gehuurde en controleert voor 
         zover van toepassing;
d.      de werking van de bedrijfsurenteller;
e.      de conditie van de banden;
f.      de conditie van de waarschuwings- en
signaleringssystemen, leidingen, slangen, 
         koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen e.d.;
g.      de algemene en veilige werking van het gehuurde en de
eventueel aan het gehuurde 
         gekoppelde of bijbehorende apparatuur en rapporteert
afwijkingen per omgaande 
         schriftelijk aan de verhuurder.

Huurder inspecteert wekelijks het waterniveau van de
tractiebatterij en zal deze zo nodig na het laden bijvullen met
gedestilleerd water;

 
V.4     Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de

hoogte stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde
constateert. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle
schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de
huurder ter zake van de meldingsplicht;

 
V.5     Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke

reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag
slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van
verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door
deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen
worden gebruikt;

 
V.6     Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale

gebruiksslijtage zijn voor rekening van verhuurder, weshalve
alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig
gebruik voor rekening van huurder zijn. Mankementen dienen
terstond schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld.
Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde



Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde
gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het
gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek
onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;

 
V.7     Kosten voor het herstel of de vervanging van lekke banden

komen voor rekening van huurder, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen. Verhuurder zal voor herstel of vervanging
zorgdragen;

 
V.8     Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder

is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen
of aan enige derde in gebruik te geven, te verpanden, te
verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de
huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk
aan derden over te dragen.

 
Artikel VI Teruglevering

 

VI.1   Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde
zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat
compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn
van verhuurder c.q. op het overeengekomen terugleveradres,
alwaar huurder als bewijs van teruglevering een bon zal
ontvangen.

 
VI.2   Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal

huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende
schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder
begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle
bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het
tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen;

 
VI.3   Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum

teruglevert, heeft verhuurder het recht om zonder
ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de
overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich
ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen,
onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane
schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie
zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren
op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal
huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de



huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de

toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de
gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;

 
VI.4   Indien verhuurder het transport verzorgt, is het gestelde in artikel

III.3 ten deze van toepassing.
 

Artikel VII Aansprakelijkheid
 

VII.1  Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en
geheel voor risico van huurder;

 
VII.2  Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze

voorwaarden is bepaald;

 
VII.3  Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of

derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in
het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering,
vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg
van normale slijtage van de gehuurde zaken; 

 
VII.4  Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is

beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met
betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert.
Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde
bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een
verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

 
VII.5  Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van

de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend;

 
VII.6  De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen

van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of
zijn ondergeschikten.

 
Artikel VIII Ontbinding



 

Indien huurder enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst
niet of niet tijdig nakomt of in strijd daarmee handelt, wordt hij geacht
van rechtswege in gebreke te zijn en is verhuurder gerechtigd,
onverminderd het recht van verhuurder op algehele
schadevergoeding, de overeenkomst zonder tussenkomst van de
rechter, middels een enkele tot de huurder gerichte kennisgeving, met
dadelijke ingang te ontbinden. Huurder is dan gehouden het gehuurde
terstond te retourneren;

 

Artikel IX Transport/Risico
 

IX.1   Indien en voorzover verhuurder het transport, verzending,
verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze
daarvan, indien geen nadere aanwijzing door huurder aan
verhuurder is verstrekt, door verhuurder bepaalt. Tenzij anders
overeengekomen, neemt huurder alle risico in deze op zich,
inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;

 
IX.2   Eventuele specifieke wensen van de huurder inzake het

transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de
huurder verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen
dragen;

 
IX.3   Verhuurder is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen

een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur
wordt vermeld. Wanneer verhuurder een dergelijke vergoeding
in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending
in onbeschadigde staat.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR VAN
PERSONEN

 

A.1     Indien huurder gebruik wenst te maken van een medewerker
van verhuurder zal hij dit in verband met de planning tijdig aan
verhuurder dienen aan te geven. De huurder dient dan tevens
aan te geven voor hoeveel uur hij gebruik wenst te maken van
de medewerker;

 

A.2     De kosten van het inhuren van een medewerker worden apart in



A.2 De kosten van het inhuren van een medewerker worden apart in

rekening gebracht op basis van een vast uurtarief;
 

A.3     Het is slechts mogelijk om een medewerker in te huren voor één
of meerdere periode(n) van vier aaneengesloten uren. Ook
wanneer de medewerker in een periode van vier uren minder
dan vier uren werkt is verhuurder gerechtigd vier uur in rekening
te brengen;

 

A.4     De medewerker zal de opdrachten van huurder naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap en voor risico en verantwoording van huurder
uitvoeren;

 

A.5     Uitvoering van de door de huurder aan de medewerker gegeven
opdrachten zal plaatsvinden op normale werkdagen en onder
normale omstandigheden. Onder normale werkdagen wordt
verstaan: alle werkbare werkdagen van 7:00 uur tot 18:00 uur,
met uitzondering van: zaterdagen, zondagen en ATV-dagen,
alsmede erkende christelijke, plaatselijk en nationale
feestdagen, alsmede van overheidswege vastgestelde vrije
dagen;

 

A.6     De medewerker zal de door de huurder gegeven opdracht en
instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar
gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
opdracht;

 

A.7     Indien over de uitvoering van de opdracht tussen huurder en
medewerker verschil van mening bestaat of de medewerker
zich ziek meldt, dan dient huurder dit direct aan verhuurder te
melden. Indien nodig zal verhuurder voor een vervanger
zorgdragen;

 

A.8     Terbeschikkingstelling van de medewerker aan derden door
huurder is nimmer toegestaan. Dit verbod geldt mede voor
terbeschikkingstelling door huurder aan een derde waarmee
huurder in een groep is verbonden, dan wel in het geval dat de
derde een moeder- of dochtermaatschappij is van huurder;

 

A.9     Overeenkomstig artikel 7:658 BW is huurder verplicht de
veiligheid van de medewerker te waarborgen en te voorkomen
dat de medewerker op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van
een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient huurder alle



een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient huurder alle

bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in
te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van
de medewerker, is huurder gehouden alle door de medewerker
bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden schade te
vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten. Indien de medewerker overlijdt,
wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens
gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging
vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven
rechthebbenden;

 

A.10  Indien de medewerker schade lijdt, doordat in het kader van de
opgedragen arbeid een aan de medewerker toebehorende zaak
wordt beschadigd of teniet gaat, is huurder gehouden de
medewerker volledig schadeloos te stellen, inclusief de door de
medewerker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten;

 

A.11  Huurder is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen
aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Huurder vrijwaart
verhuurder van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel,
mochten deze aanspraken op verhuurder worden verhaald;

 

A.12  Aansprakelijkheid van verhuurder voor schade, veroorzaakt
door de medewerker aan huurder of derden, is uitdrukkelijk
uitgesloten. Indien verhuurder toch aansprakelijk wordt gesteld
voor enige schade door de medewerker veroorzaakt, vrijwaart
huurder verhuurder voor die aansprakelijkheid. Tevens is
huurder verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van
voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende
aansprakelijkheden;

 

A.13  Verhuurder is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de
medewerker aangegane of ontstane verbintenissen met huurder
of derden. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken
terzake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van
verhuurder als de werkgever van de medewerker;

 

A.14  De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder.

 

 



SLOTBEPALINGEN VAN
ALGEMENE EN
BIJZONDERE

VOORWAARDEN

 
Artikel 9 Vertalingen van deze voorwaarden

 

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze
voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de
Nederlandstalige tekst.

Toepasselijk recht
 

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Geschillen
 

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen
worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de
vestigingsplaats van verhuurder. Niettemin heeft verhuurder het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
……. onder nummer ……………..



 


