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Algemene voorwaarden De Machinery 

Tot stand gekomen op 17 juli 2019. 

Algemene Voorwaarden De Machinery, gevestigd te Mariënberg, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08214309. 

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 

uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 

Algemene Voorwaarden:  De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 

De Machinery:   De Machinery, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08214309. 

Overeenkomst:   Elke overeenkomst gesloten tussen De Machinery en de Huurder.  

Product:  Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Huurder en De 

Machinery. 

Huurder:  Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder 

de Huurder wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan tevens in de hoedanigheid van 

huurder. 

 

Artikel 2 Werkingssfeer 

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen De Machinery en de 

 Huurder, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Machinery, voor de 

uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Huurder wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan 

blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De Machinery 

en de Huurder in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 

overeen te komen. 

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en 

uitdrukkelijk met De Machinery zijn overeengekomen. 

 

Artikel 3 Offertes 

1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk 

maken. 

2. Alle offertes van De Machinery zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 

Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is 

verlopen. 

3. De offerte geldt zolang de voorraad strekt. 

4. De Machinery kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Huurder, naar termen van redelijkheid en 

billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan 

wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod 

dan is De Machinery daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 

aanvaarding tot stand, tenzij De Machinery anders aangeeft. 

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Machinery niet tot levering van een deel van de in de offerte 

begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen. 

8. Een overeenkomst komt slechts tot stand bij schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtnemer of door 

uitvoering van de Diensten en/of Huur.  
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Artikel 4 Verhuur en overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Huurder van de offerte van De Machinery. 

2. Hetgeen verhuurt wordt betreft een roerende zaak, meer specifiek hoogwerkers, hierna ook te noemen: het 

gehuurde.  

 

Artikel 5  Huurtijd, verlenging en opzegging 

1. Deze huur is aangegaan voor de tijd zoals per opdracht gespecificeerd in de offerte.  

2. Bij het verstrijken van de in 5.1 bedoelde tijd eindigt de huurovereenkomst, zonder dat daartoe enige opzegging 

door De Machinery of huurder is vereist. 

3. De huur kan met wederzijds goedvinden verlengt worden voor een onderling nader te bepalen periode.  

4. De huur kan tussentijds worden opgezegd. De Huurder is in dat geval verplicht de huurprijs te betalen tot en met 

de dag waarop de huur beëindigd wordt.  

5. Indien er korting/ een speciale prijs overeengekomen is, zoals specifiek vermeld in de offerte, dan geldt een 

opzegtermijn van een vierde van de periode waarvoor de huur is overeenkomen.  

 

Artikel 6 Huurprijs en betaling 

1. Ten aanzien van de Huurder in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro's uitgedrukt, inclusief 

BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

2. Ten aanzien van de Huurder in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen in euro's uitgedrukt, exclusief BTW 

en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

3. De huurprijs wordt in rekening gebracht bij de aanvang van de huurtijd en is per overeenkomst vastgesteld in de 

offerte.  

4. De prijzen zijn exclusief reis-, verzekering, brandstof, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en 

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  

5. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht. 

6. Van alle bijkomende kosten zal De Machinery tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Huurder 

opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Huurder kunnen worden berekend. 

7. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door De Machinery aangewezen bankrekening tenzij 

anders is overeengekomen. 

8. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.  

9. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door De Machinery aan te 

geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. 

10. Indien Huurder het Huurbedrag en/of een verschuldigd bedrag niet betaalt binnen de termijn van 30 (dertig) 

dagen zoals bedoeld in lid 6.9, is De Machinery gerechtigd om een ingebrekestelling naar Huurder te sturen, en 

indien geen betaling wordt ontvangen van Huurder binnen 7 (zeven) dagen vanaf de datum van voornoemde 

ingebrekestelling, zullen alle vorderingen voor de betaling van het betreffende uitstaande bedrag onmiddellijk en 

volledig opeisbaar zijn van Huurder. Bovendien is Huurder verplicht om De Machinery een rente van 1,5% 

(anderhalf procent) per maand te betalen met betrekking tot het uitstaande Huurbedrag en alle overige niet-

betaalde bedragen (inclusief de niet betaalde rente) tot de datum van volledige betaling, niettegenstaande enige 

andere rechten die De Machinery kan hebben krachtens de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de 

toepasselijke wetgeving. 

 

Artikel 7 Eigenaarschap en gebruiksvoorschriften 

1. De Machinery behoudt te allen tijde het (exclusieve) eigendomsrecht op het Materiaal. 

2. Het is Huurder niet toegestaan, en Huurder heeft geen macht of bevoegdheid van welke aard dan ook om het 

eigendomsrecht van De Machinery op het Materiaal te verkopen, daarop een hypotheek te vestigen, dit te 

verpanden, enig retentierecht daarop uit te oefenen of dit anderszins te vervreemden op enige wijze of te 

bezwaren. 

3. Huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens deze 

huurvoorwaarden behoorlijk en zelf te gebruiken. 

4. Het is aan huurder verboden de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of 

daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Machinery. 



 

 

Algemene voorwaarden De Machinery – 17 juli 2019  Pagina 3 van 8 

 

5. Huurder moet zich vóór de totstandkoming van deze overeenkomst behoorlijk georiënteerd hebben op de vraag of 

voor het gebruik van het gehuurde voor de in overeengekomen bestemming vergunningen en/of ontheffingen 

benodigd zijn en, zo ja, welke. Huurder dient in elk geval ook zelf ervoor zorg te dragen dat hij beschikt of komt te 

beschikken en vervolgens blijft beschikken over de vergunningen en/of ontheffingen, die in verband met het 

gebruik van het gehuurde in overeenstemming met die bestemming benodigd mochten zijn of worden. Een niet of 

niet meer beschikken over of een intrekking van dergelijke vergunningen en/of ontheffingen wordt onder deze 

overeenkomst niet als een gebrek van het gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek aangemerkt, 

komt voor rekening en risico van huurder en geeft geen grond voor huurder om deze overeenkomst te (doen) 

ontbinden of nietig te (doen) verklaren of enige andere aanspraak of actie tegen De Machinery, in of buiten rechte, 

te richten. 

6. Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige 

plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige 

overheidsvergunning of overheids ontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich ook houden aan de 

eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast 

zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting 

daarvan.  

7. Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook, 

zoals door de uitstoot van stoffen of door bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- of luchtverontreiniging, ontstaat 

of redelijkerwijs kan ontstaan. Huurder is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen hiertegen te nemen. Bij 

enig handelen of nalaten in strijd met deze verplichtingen is huurder jegens De Machinery en derden gehouden tot 

tijdige, behoorlijke en volledige opruiming van de daardoor veroorzaakte verontreiniging tot het door de 

desbetreffende regelgeving en de overheid verlangde niveau en op de door de desbetreffende regelgeving en de 

overheid verlangde wijze. Ook is huurder dan jegens De Machinery en derden volledig aansprakelijk voor de door 

die verontreiniging ontstane schade van De Machinery en derden, met inbegrip van de kosten van eventuele 

opruiming van de hiervoor bedoelde verontreiniging door derden, zoals de overheid of De Machinery, in weerwil 

van de eigen gehoudenheid van huurder tot die opruiming krachtens deze overeenkomst. 

8. Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het gehuurde 

als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d. Indien zich 

niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet huurder De Machinery daarvan terstond behoorlijk 

op de hoogte stellen en is huurder daarvoor jegens De Machinery en jegens daardoor getroffen derden volledig 

aansprakelijk. 

9. Het is aan huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Machinery, verboden het gehuurde aan 

enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te 

geven of (de huur of het gebruik van) het gehuurde in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon dan wel het 

huurobject geheel of gedeeltelijk ter onderverhuring aan te bieden tenzij dat schriftelijk is goedgekeurd door De 

Machinery. 

 

Artikel 8 Staat van aanvaarding, onderhoud, defecten, voorinspectie en staat van oplevering 

1. Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige 

waarneembare gebreken. 

2. Huurder verklaart van De Machinery de sleutels van het gehuurde ontvangen te hebben.  

3. Huurder zal De Machinery binnen 24 (vierentwintig) uur vanaf levering schriftelijk op de hoogte stellen van enige 

schade aan, of storing of defect van het Materiaal. 

4. Indien geen schade of defect schriftelijk wordt gemeld aan De Machinery bij de levering van het Materiaal binnen 

de voornoemde periode van 24 (vierentwintig) uur, wordt het Materiaal geacht te zijn geleverd zonder enige 

beschadigingen en defecten. 

5. In geval van beschadiging, verduistering, diefstal, of enig ander verlies van het Materiaal dient Huurder dit zo 

spoedig mogelijk aan De Machinery te melden en voorts binnen 24 (vierentwintig) uur schriftelijk te bevestigen. 

In geval van verduistering of diefstal dient Huurder de politie hiervan direct op de hoogte te stellen. Een afschrift 

van het politierapport dient direct aan De Machinery te worden overgelegd 

6. Bij de eindinspectie dient in ieder geval de sleutels en handleiding aanwezig te zijn en indien er sprake is van een 

elektrische hoogwerker dient de accu opgeladen geretourneerd te worden.  
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7. Huurder verbindt zich om bij het einde van deze overeenkomst het gehuurde, schoongemaakt en met de eventuele 

sleutels daarvan, weer aan De Machinery ter beschikking te zullen stellen en te zullen afleveren op een daartoe 

opgegeven eenvoudig toegankelijke locatie. Mits gehuurde niet eenvoudig toegankelijk is, is De Machinery niet 

aansprakelijk voor schades aan ondergrond en bouwwerken bij het ophalen van het gehuurde. Enig daaruit 

voortvloeiend kosten/schades is voor risico en rekening van Huurder. 

8. Indien huurder bij het einde van de overeenkomst door hem aangebrachte veranderingen van het gehuurde en/of 

toevoegingen aan het gehuurde niet mocht hebben ongedaan gemaakt of verwijderd, is van huurder te vorderen of 

om desgewenst een rechterlijke machtiging op de voet van artikel 3:299 Burgerlijk Wetboek tot het op kosten van 

huurder ongedaan maken of verwijderen van die veranderingen en/of toevoegingen, en onverminderd het recht van 

De Machinery om schadevergoeding van huurder te vorderen wegens het tekortschieten van huurder in de 

nakoming van deze op hem rustende verplichtingen. 

9. Indien er sprake is van een defect of storing van het Materiaal gedurende de duur van de Overeenkomst, en deze 

storing of dit defect kan niet worden toegeschreven aan Huurder, zal De Machinery het Materiaal repareren of 

vervangen (al naar gelang wat De Machinery passend acht). 

 

Artikel 9 Gebreken, aansprakelijkheid van De Machinery, rechten van huurder 

1. De Machinery is niet aansprakelijk voor:  

a. de gevolgen van gebreken die De Machinery bij het aangaan van deze overeenkomst niet kende of had behoren 

te kennen; 

b. de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van de overeenkomst; 

c. de gevolgen van gebreken met betrekking waartoe geen sprake is van eigen opzet of van eigen grove schuld van 

De Machinery zelf; 

d. de schade die ontstaat aan persoon of goed van huurder of van derden die het gehuurde onder zich heeft of 

hebben dan wel bij het gehuurde aanwezig zijn, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen 

grove schuld van De Machinery zelf;  

e. de bedrijfsschade van huurder, tenzij het gaat om bedrijfsschade als gevolg van eigen opzet of eigen grove 

schuld van De Machinery zelf;  

f. de schade als gevolg van enig gebrek van het gehuurde, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of 

eigen grove schuld van De Machinery zelf.  

2. Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of op opschorting of verrekening van een verplichting 

tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de overeenkomst, indien sprake is van een vermindering van het 

huurgenot ten gevolge van een of meer gebreken, tenzij het gaat om gebreken als gevolg van eigen opzet of eigen 

grove schuld van De Machinery zelf.  

3. Huurder is jegens De Machinery aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij huurder bewijst dat aan 

hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot De Machinery verantwoordelijkheid en/of 

aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van 

die schade geen schuld treft.  

4. Gedurende de huurtijd komt alle risico van het gehuurde, waaronder het risico van diefstal of verduistering of 

verlies, voor rekening van huurder, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van huurder. 

5. Met betrekking tot (de kosten van) onderhoud, herstel en vernieuwing c.q. vervanging geldt, dat het risico hiervan 

bij de De Machinery ligt. 

6. Huurder is verplicht om het gehuurde bij een solide en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij tegen in 

elk geval de risico's van brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, beschadiging door enige andere 

uitwendige of inwendige oorzaak, diefstal en verduistering te verzekeren en door regelmatige premiebetaling 

verzekerd te houden tot aan de teruggave van het gehuurde aan De Machinery.  

7. De Machinery is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van 

De Machinery. 

8. De Machinery is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Huurder.  

9. De Machinery is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Machinery is uitgegaan van 

door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De 

Machinery kenbaar behoorde te zijn. 
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10. Indien De Machinery aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De 

Machinery beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het 

bedrag waarop de door De Machinery aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico 

dat De Machinery overeenkomstig de verzekering draagt. 

 

Artikel 10 Levering 

1. Levering vindt plaats bij De Machinery of op het door de Huurder opgegeven adres, tenzij anders 

overeengekomen. 

2. De levering zal plaatsvinden binnen een door de De Machinery opgegeven termijn, afhankelijk van wanneer 

transport beschikbaar is.  

3. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts 

indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

4. Indien De Machinery gegevens of instructies nodig heeft van de Huurder, die noodzakelijk zijn voor de levering, 

vangt de leveringstijd aan nadat de Huurder deze aan De Machinery heeft verstrekt. 

5. Indien een overeengekomen locatie waar De Machinery het Materiaal moet leveren, niet of niet eenvoudig 

toegankelijk is, wordt het Materiaal zo dicht mogelijk in de buurt van het voornoemde adres geleverd. Enig daaruit 

voortvloeiend transport naar de overeengekomen locatie wordt uitgevoerd door, en is voor risico en rekening van 

Huurder. 

6. De risico's en kosten van/voor het gebruik van het Materiaal gaan bij levering over op Huurder. Deze kosten en 

risico's lopen ten einde 4 (vier) werkdagen (of minder indien zulks door De Machinery schriftelijk is 

overeengekomen) na de schriftelijke beëindiging door Huurder of eerder indien de goederen door De Machinery 

worden opgehaald. 

 

Artikel 11 Teruggave van materiaal 

1. Op de Vervaldag, of bij eerdere beëindiging van een Overeenkomst, haalt De Machinery het Materiaal op van de 

locatie waar het Materiaal is geleverd, en zal Huurder ervoor zorgen dat het Materiaal klaar is voor transport. 

2. Behoudens normale slijtage zal het Materiaal in dezelfde conditie zijn als het was bij levering. Indien het Materiaal 

niet in de staat is zoals in de vorige zin beschreven, zal De Machinery Huurder direct daarvan op de hoogte stellen 

met een schriftelijke kennisgeving van de kosten die zijn vereist voor de reiniging en/of de reparatie van het 

Materiaal. De kosten worden door Huurder aan De Machinery vergoed binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum 

van voornoemde schriftelijke kennisgeving. 

3. Al het Materiaal dat om welke reden dan ook niet aan De Machinery wordt teruggegeven, of dat onherstelbaar is 

beschadigd, wordt door Huurder vergoed tegen de op dat moment geldende catalogusprijs (nieuwprijs) van het 

Materiaal van de betreffende fabrikant. 

4. Zolang (a) het Materiaal niet of niet tijdig aan De Machinery is teruggegeven om welke reden dan ook, of (b) 

onherstelbaar is beschadigd en Huurder de hierin uiteengezette schadevergoeding niet betaalt, blijft De Machinery 

het overeengekomen Huurbedrag in rekening brengen tot de schadevergoeding is betaald.  

 

Artikel 12 Beëindiging 

1. Een Overeenkomst kan door De Machinery worden beëindigd zonder dat daarvoor een kennisgeving is vereist: 

a.  indien Huurder faillissement aanvraagt, geacht wordt failliet te gaan of te zijn of anderszins niet in staat blijkt 

te zijn om zijn schulden te betalen; 

b.  indien een verzoekschrift is ingediend of een vergadering is belegd of een besluit is aangenomen ten behoeve 

van de ontbinding of de beëindiging van het bedrijf van de Huurder; 

c.  indien Huurder in liquidatie gaat, ofwel gedwongen ofwel vrijwillig, of akkoorden aangaat met schuldeisers 

in het algemeen; 

d.  indien een curator of bewindvoerder is aangesteld ten aanzien van Huurder over alle of een deel van de activa 

van Huurder; of 

e.  indien Huurder een vergelijkbare actie aangaat of ondergaat zoals uiteengezet onder (a) t/m (d) in enig 

rechtsgebied; 
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f.  vanwege een schending van de Overeenkomst door Huurder, op voorwaarde dat naar behoren een 

kennisgeving is verstrekt van de vermeende schending en deze schending niet binnen 10 (tien) dagen is 

hersteld; 

g.  indien er een wijziging in de zeggenschap of het bestuur van het bedrijf van de Huurder is; 

h.  indien het Materiaal zich zonder toestemming van De Machinery bevindt in of is overgebracht naar een 

andere locatie of werkgebied; 

i.  indien naar de redelijke mening van De Machinery een belangrijke negatieve wijziging is opgetreden in 

verband met Huurder 

2. Met uitzondering van een Overeenkomst met een vaste duur, kan elke partij schriftelijke kennisgeving doen van 

beëindiging van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 7 (zeven) dagen. De 

schriftelijke kennisgeving kan geschieden per aangetekende post, faxbericht of e-mail met bewijs van ontvangst. 

3. In geval van vroegtijdige ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst zal De Machinery het overeengekomen 

Huurbedrag bij Huurder in rekening brengen en zal Huurder dit aan De Machinery betalen. Het Huurbedrag zal 

worden verhoogd met de extra kosten die zijn gemaakt vanwege de vroegtijdige ontbinding of beëindiging zoals 

transportkosten, kosten voor het ophalen, enz. 

4. Bij annulering van de Overeenkomst, korter dan 1 (één) werkdag voor aanvang, is Huurder een annuleringsfee 

verschuldigd ter hoogte van 50% (vijftig procent) van het overeengekomen Huurbedrag. 

5. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen alle verplichtingen van Huurder 

krachtens de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven gedurende 4 (vier) werkdagen na 

de datum van beëindiging of de Vervaldag van de Overeenkomst (inclusief, zonder beperking, de verplichtingen 

zoals uiteengezet in art. (9). 

6. Op de Vervaldag of bij beëindiging van een Overeenkomst zullen alle rechten en plichten van Partijen onder die 

Overeenkomst komen te vervallen, behoudens (i) de verplichting van Huurder om alle verschuldigde bedragen of 

bedragen die verschuldigd worden, te betalen per of na de vervaldatum of de datum van beëindiging, (ii) enige 

andere verplichting zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden of in een Overeenkomst die van kracht 

wordt op de datum van beëindiging of de vervaldag en (iii) de bepalingen van art. 11 (Teruggave van Materiaal) 

en art. 18 (Toepasselijk recht en geschillen) van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 13 . Gebruik, onderhoud en inspectie 

1.  Huurder zal het Materiaal op een zorgvuldige en juiste manier gebruiken, consistent met de aard en het doel 

ervan, in overeenstemming met alle instructies, aanbevelingen en/of (algemene richtlijnen of specifieke instructies 

in) handleidingen van de fabrikant of van De Machinery, en zal voldoen aan alle vereisten van enige toepasselijke 

wetgeving met betrekking tot het bezit, gebruik en onderhoud van voornoemd Materiaal. 

2. Huurder is verantwoordelijk voor het Dagelijkse Onderhoud van het Materiaal. Huurder heeft de voorafgaande 

toestemming van De Machinery nodig om enige reparaties aan het Materiaal te verrichten die niet onder het 

Dagelijks Onderhoud vallen. 

3. Huurder dient ervoor te zorgen dat alleen naar behoren opgeleide en ervaren operators en monteurs het Materiaal 

gebruiken, bedienen of het Dagelijks Onderhoud uitvoeren aan het Materiaal, en dat het Materiaal wordt bediend 

binnen de limieten voor veilige bediening conform alle geldende Arbo- en overige toepasselijke wetgeving op het 

gebied van veiligheid. 

4. Het is Huurder niet toegestaan technische aanpassingen aan het Materiaal te maken en/of beveiligingsinstellingen 

van het Materiaal te 

5. wijzigen, (tijdelijk) uit te schakelen en/of op andere wijze te omzeilen. Huurder zal voorts het Materiaal of het 

uiterlijk daarvan niet 

6. veranderen of wijzigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Machinery. 

7. Huurder zal aan De Machinery op eerste verzoek (a) een gedetailleerd overzicht verstrekken van locaties waar het 

Materiaal wordt bewaard of gebruikt en (b) toegang verlenen tot het bedrijfsterrein waar het Materiaal wordt 

gebruikt om het Materiaal te inspecteren of op te halen. 

8. Huurder komt overeen om de gehuurde goederen beschikbaar te stellen voor inspectie op het eerste verzoek van 

De Machinery. Huurder komt overeen om De Machinery de gebouwen en bedrijfsterreinen van Huurder te laten 

betreden waar het Materiaal zich bevinden ten behoeve van de inspectie of de terugneming van de goederen. 
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9. De kosten van regelmatige onderhouds- of reparatiewerkzaamheden van het Materiaal worden door De Machinery 

gedragen. Huurder zal het Materiaal in goede en gereinigde toestand aan De Machinery verstrekken ten behoeve 

van regelmatige onderhouds- of reparatiewerkzaamheden door De Machinery. Huurder stelt het Materiaal ter 

beschikking van De Machinery in een werkplaats waar onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden door De 

Machinery kunnen worden verricht. 

 

Artikel 14 Borg 

1. De Huurder dient vooraf bij aanvang van de huurperiode middels overmaking een borg van 50% van 

overeengekomen huurprijs te voldoen. Deze borg geldt als aanbetaling bij het eventueel gebruik van het eigen 

risico van de Huurder. Het eigen risico van de Huurder bedraagt  €1250 ,-. 

2. De borgsom ontvangt de Huurder terug na de huurperiode of na het aflopen van het abonnement middels 

overboeking indien het gehuurde onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van de overeenkomst 

teruggebracht wordt. De Machinery is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de gestorte 

waarborgsommen te verrekenen onverminderd het recht van De Machinery op aanvullende schadevergoeding.  

Artikel 15 Kennisgeving  

1. In geval van overtredingen, ongevallen, boetes of schade al dan niet ontstaan door toedoen van de Huurder, is de 

Huurder verplicht De Machinery daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen.  

2. De Huurder is verplicht de door De Machinery te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie een 

proces-verbaal te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en bij niet opvolgen van 

instructies, zal de Huurder voor de, door dit verzuim eventueel door De Machinery, te lijden schade aansprakelijk 

worden gesteld.  

3. Bij een defect aan het gehuurde, dient De Machinery direct telefonisch te worden ingelicht over welk defect het 

betreft en de locatie waar men zich bevindt. Mocht verder werken niet mogelijk zijn, dan zal De Machinery 

trachten om een vervangend hoogwerker te regelen, mits er een vervangend hoogwerker beschikbaar is.  

 

Artikel 16 Overmacht 

1. Een tekortkoming kan niet aan De Machinery of de Huurder worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te 

wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 

rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de 

Overeenkomst voortvloeien. 

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en 

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De 

Machinery geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Machinery niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, 

natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- 

of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen 

of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in 

het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De Machinery in 

redelijkheid niet van de Huurder mag worden verlangd. 

4. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot 

enigerlei schadevergoeding. 
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Artikel 17 Privacy en cookies 

1. De gegevens en informatie die de Huurder aan De Machinery verstrekt, zal De Machinery zorgvuldig en 

vertrouwelijk bewaren.  

2. De Machinery mag de persoonsgegevens van de Huurder uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de 

uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. 

3. Bij het bezoeken van onze website kan De Machinery informatie van de Huurder over het gebruik van de website 

verzamelen door middel van cookies. 

4. De informatie die De Machinery verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden 

worden gebruikt.  

5. Het is De Machinery niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Huurder uit te lenen, te verhuren, te 

verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. 

6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De Machinery gehouden is 

vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en De Machinery zich ter zake niet kan beroepen op een 

wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Machinery niet 

gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Huurder niet gerechtigd tot ontbinding van de 

Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. 

7. De Huurder gaat akkoord dat De Machinery de Huurder voor statistisch onderzoek of 

klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Huurder niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de 

Huurder dit kenbaar maken. 

8. De Machinery behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Huurder geanonimiseerd te gebruiken voor 

(statistisch) onderzoek en database. 

 

 

Artikel 18 Wijziging algemene voorwaarden  

1. De Machinery heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  

2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.  

3. De Machinery zal de Huurder per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.  

4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Huurder op de hoogte is gesteld van 

de wijzigingen van kracht zijn. 

5. Indien de Huurder niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Huurder het recht om de 

overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Machinery partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit 

geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Huurder 

zijn woonplaats in het buitenland heeft. 


