De Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van A+ Verhuur.
ALGEMEEN.
Begrippen.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :
- A+: A+ Verhuur te Breda.
- OH: Opdrachtgever/Huurder. Een ieder die een overeenkomst aangaat met A+ Verhuur (A+).
ARTIKEL 1 - GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten door A+ gedaan of
aangegaan met derden (OH), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2. Eventueel toepasselijke algemene voorwaarden van OH, hoe ook
genaamd, blijven onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met deze
voorwaarden. In geval de algemene voorwaarden van OH in strijd zijn
met het bepaalde in deze voorwaarden, is hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Een overeenkomst tot montage/demontage wordt niet gezien als een
overeenkomst van aanneming en/of onderaanneming, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Is dit niet overeengekomen,
dan blijft OH aansprakelijk voor de uitvoering en het resultaat van het
werk.
ARTIKEL 2 - OFFERTES,AANBIEDINGEN EN PRIJZEN.
1. Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in advertenties en
drukwerk van A+, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle
afgegeven prijzen vrijblijvende dagprijzen, exclusief vracht en gebaseerd op levering “af depot” van A+. Deelleveringen en/of leveringen
welke later geschieden, worden berekend tegen de op dat moment
geldende prijzen.
3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn offertes ter zake van verhuur/huur uitsluitend van toepassing op standaardgoederen, zoals vermeld staan in publikaties, zonder enige aanpassing en/of extra’s.
4. Huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen, zoals deze gelden op de datum
van het ingaan van de huur.
5. Geoffreerde huurprijzen zijn gebaseerd op een huurtermijn van ten
minste een week, tenzij anders is vermeld. Wanneer niet anders is
overeengekomen, is A+ gerechtigd de huurbetaling voor tenminste een
week te verlangen.
6. De huurprijs is verschuldigd vanaf het moment dat de gehuurde
goederen het depot van A+ verlaten en blijft verschuldigd tot aan het
moment dat deze goederen weer in dit depot zijn terug ontvangen.
7. Indien te verrichten werkzaamheden, leveringen of diensten, plaats
vinden op basis van, te voren overeengekomen, eenheidsprijzen, wordt
de afrekening gebaseerd op de, na beëindiging daarvan, achteraf te
bepalen omvang. In offertes gegeven hoeveelheden zijn slechts bij
benadering.
8. Opgegeven aantallen, afmetingen en gewichten, alsmede afbeeldingen en tekeningen zijn, tenzij deze door A+ schriftelijk uitdrukkelijk als
bindend zijn aangemerkt, slechts bij benadering bepalend voor de uitvoering van de opdracht.
9. Meerkosten welke voortvloeien uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn, voor zover A+ deze niet behoefde te voorzien, of niet kon
voorzien, voor rekening van OH.
10. A+ heeft het recht om na de opdrachtdatum aangebrachte wijzigingen en/of ui te voeren werkzaamheden welke niet reeds bij de offerte werden vermeld, in rekening te brengen bij OH, als zijnde meerdanwel minderwerk.
11. A+ heeft het recht om wijzigingen in de kostprijs bepalende factoren voor de offerte/opdrachtprijs (bijv. prijzen voor materiaal, brandstoffen, lonen en vrachtkosten) aan OH door te berekenen, ook na het tot
stand komen van de overeenkomst tussen A+ en OH.
12. Alle door A+ opgegeven prijzen zijn strikt netto en exclusief de
BTW. Deze wordt apart berekend.
ARTIKEL 3 - TECHNISCHE SERVICE, ADVIEZEN EN ONTWERPEN.
1. Technische service wordt altijd afzonderlijk berekend. De kosten
hiervan zijn derhalve niet in de huur, verkoop en/of montage-prijzen
begrepen, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Kosten voor onderzoeken, statistische berekeningen en dergelijke,
worden apart in rekening gebracht en zijn niet in de overeengekomen
prijzen begrepen.
3. Wanneer tekeningen en/of berekeningen nodig zijn, worden de extra
kosten daarvoor in rekening gebracht volgens van te voren overeen te
komen tarieven. Correcties of veranderingen, die worden aangebracht
in deze tekeningen/berekeningen, in opdracht van OH, worden volgens
die geldende tarieven aan hem/haar doorberekend.
4. A+ behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor van offertes,
offertebijlagen, kostenbegrotingen, tekeningen, berekeningen, afbeeldingen en andere gegevens; deze mogen niet zonder toestemming van
A+ aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven.
5. Door A+ verstrekte adviezen, gemaakte tekeningen of berekeningen,
geadviseerde constructies, gegeven richtlijnen etc. dienen te worden
uitgewerkt en toegepast door ervaren technici. De verantwoordelijkheid
van A+, voor deze verstrekte adviezen etc., beperkt zich tot de verplichting om eventuele onjuiste gegevens door juiste te vervangen en
eindigt indien OH dit feit niet binnen 8 dagen, nadat de onjuistheid aan
het licht is gekomen, schriftelijk aan A+ heeft kenbaar gemaakt.
6. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de adviezen berust
geheel bij OH, ook indien door A+ monteurs of andere technische hulp
ter beschikking wordt gesteld.
7. A+ is vrij in de keuze van uitvoeringsvorm en de stijl van haar berekeningen en tekeningen.
ARTIKEL 4 - LEVERINGEN EN TRANSPORT.
1. De kosten voor laden en lossen aan het depot van A+, zijn voor haar
rekening. Kosten voor laden en lossen op de plaats van montage/installatie en/of ingebruikstelling van het gekochte of gehuurde, zijn
voor de rekening van OH en dienen bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen te worden, bij gebreke waarvan A+ de algemeen geldende tarieven kan berekenen.
2. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn
voor A+ niet bindend doch zullen niet excessief zijn en afhankelijk van
het feit of A+ haar werkzaamheden op normale wijze kan verrichten en
de door haar benodigde materialen en goederen haar tijdig worden
geleverd.
3. Leveringstermijnen worden geacht te zijn aangehouden, wanneer op
de leveringsdatum de te leveren goederen verzonden zijn of, bij afroep
of afhaal, aan OH kennis is gegeven van de gereedheid van de goederen voor verzending.
4. A+ is gerechtigd de afgesproken leveringstermijn eenmaal met vier
weken te verlengen, waarvan OH voor afloop van de leveringstermijn in
kennis moet worden gesteld. Na afloop van deze vier weken heeft OH
het recht A+ een termijn van tenminste 7 dagen te stellen. Blijft A+ na
deze termijn in gebreke alsnog te leveren, dan is OH gerechtigd de
overeenkomst te annuleren.
5. In het geval dat een aanbetaling of vooruitbetaling is overeengekomen, vangt de leveringstermijn eerst aan op het moment dat deze betaling is geschied en ter beschikking is van A+.
6. Bij aflevering van de goederen door A+, dient OH er zorg voor te
dragen dat de plaats van bestemming goed toegankelijk is voor de
transportmiddelen van A+.
7. Tijdens het transport reizen de goederen voor risico van OH.
8. Indien de goederen, door een situatie in overmacht, door A+ niet
naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, is A+ gerechtigd de goederen voor rekening en risico van OH op te slaan c.q.
op te laten slaan.
9. OH is slechts gerechtigd geleverde goederen te retourneren, na een
schriftelijke akkoordverklaring van A+.
10. Retournering geschiedt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, voor rekening en risico van OH.
ARTIKEL 5 - VERZEKERING.
1. Vanaf het moment dat gehuurde/gekochte goederen het depot van
A+, zijn deze onverzekerd en voor verantwoording van OH.
2. Alle risico’s, waaronder brand, diefstal en vermissing, waartegen het
gehuurde is te verzekeren dienen, vanaf het moment van afgifte door

A+ aan OH, door deze te worden verzekerd bij een solide maatschappij. In de desbetreffende polis dient A+ als medeverzekerde te worden
vermeld.
ARTIKEL 6 - OVEREENKOMSTEN.
1. Overeenkomsten komen pas tot stand na een schriftelijke orderbevestiging. Voor wijzigingen in de opdracht, of in deze daaraan gekoppelde voorwaarden, is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
A+ vereist.
2. OH kan de opdracht binnen twee weken nadat deze is verstrekt
weer intrekken, mits met toestemming van A+.
3. Goederen worden verhuurd in termijnen van dagen (een dag is 24
uur), weken (een week is 5 werkdagen) en langer, of voor een weekend (vrijdag vanaf 16.00 uur tot maandag 08.00 uur, tenzij anders is
overeengekomen.
4. A+ behoudt zich het recht voor gehuurde/gekochte goederen in
deelleveringen bij OH af te leveren. In welk geval de huur-/koopprijs
overeenkomstig de deelleveringen berekend zal worden.
5. In geval het gehuurde/gekochte in gedemonteerde staat bij OH
wordt afgeleverd, geldt als datum van ingang van de huur, c.q. de datum van koop, de datum waarop het materiaal in gedemonteerde staat
aan OH ter beschikking is gesteld.
6. Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen, tellen volledig mee
bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Bij te late retournering van de gehuurde goederen, wordt de huurprijs automatisch doorberekend.
8. Huurovereenkomsten gelden in principe voor een bepaalde tijd. Bij
huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, kan OH, met inachtneming
van een opzegtermijn van een week, de huurovereenkomst beëindigen.
ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN A+.
1. A+ verplicht zich bij de montage c.q. demontage alle voorschriften,
met name veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen.
2. A+ verricht de montage c.q. demontage volgens de eisen van goed
vakmanschap.
3. A+ voert de montage uit volgens aanwijzingen van OH, tenzij uitvoering van de montage op de aangegeven wijze niet mogelijk is. Hiertoe
dient OH alle technische informatie en aanwijzingen te verstrekken in
de vorm van tekeningen en/of specificaties, zulks indien en voor zover
in overeenstemming met de in acht te nemen overheids- en veiligheidsvoorschriften.
ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER/HUURDER.
1. OH dient ervoor te zorgen dat al die voorzieningen zijn getroffen,
welke noodzakelijk zijn c.q. door A+ wenselijk worden geacht om, indien dit in de opdracht is begrepen, het gehuurde/gekochte te monteren of op te stellen. Dit met name in verband met veiligheidsmaatregelen.
2. OH dient er voor te zorgen dat de constructie van het gebouw c.q.
de montage/installatieplaats geschikt is voor het daarin, daaraan,
daarop danwel daartoe te monteren en/of aan te brengen materiaal
en/of materieel en dat de montageplaats schoon is.
3. OH dient ervoor te zorgen dat de eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, waarop de door A+ te verrichten montage/installatiewerkzaamheden zijn gebaseerd, geverifieerd zijn en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd.
4. OH dient er voor te zorgen dat de werkzaamheden, welke verband
houden met de montage/demontage, c.q. installatie door A+, doch niet
tot de opdracht van A+ behoren, op de juiste wijze en tijdig zijn verricht.
5. OH dient er voor te zorgen dat eigen voorschriften en aanwijzingen,
tijdig voor de aanvang van de montage c.q. demontage in het bezit zijn
van A+, bij gebreke waarvan A+ niet aan zulke voorschriften en/of
aanwijzingen gebonden is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
6. OH dient er voor te zorgen in het bezit te zijn van alle voor de te verrichten montage-/demontage- c.q. installatiewerkzaamheden vereiste
vergunningen en/of toestemmingen.
7. OH dient er voor te zorgen dat alle geldende overheidsvoorschriften
en/of plaatselijke voorschriften/verordeningen, met name veiligheidsvoorschriften, in acht worden genomen.
8. OH dient er voor te zorgen dat licht- en/of krachtstroomvoorzieningen binnen redelijke afstand van de montage-/demontage- c.q. installatieplaats beschikbaar zijn. In ruimtes waarin moet worden gewerkt
dienen redelijke werkomstandigheden te heersen.
9. OH dient er voor te zorgen dat de montage/demontage c.q. installatie zonder onderbreking, ongestoord en volgens de geldende veiligheidsmaatregelen kan plaatsvinden en dat geen werkzaamheden worden verricht en/of situaties ontstaan die dit verhinderen.
10. OH dient er voor te zorgen dat de aangeleverde, doch niet gemonteerde/gedemonteerde c.q. te installeren goederen, alsmede gereedschappen en werktuigen, kunnen worden opgeslagen in afsluitbare en
alleen voor A+ toegankelijke plaatsen. Deze plaatsen dienen geschikt
te zijn voor de opslag van die goederen en gereedschappen, onverminderd de verantwoordelijkheid van OH voor deze goederen.
11. OH dient er voor te zorgen dat in de nabijheid van de montage/demontage c.q. installatieplaats, er passende voorzieningen voor
personeel van A+ aanwezig zijn. Deze voorzieningen dienen kosteloos
beschikbaar te zijn.
12. OH dient er voor te zorgen dat eventueel verschuldigde rechten,
waaronder precario- en reclamebelastingen tijdig zijn voldaan en dat
eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting zijn
aangebracht.
13. OH dient er voor te zorgen dat het huurmateriaal niet wordt overbelast en dat aan het gehuurde geen enkele wijziging wordt aangebracht,
hoe onbelangrijk ook.
14. OH is verplicht de materialen gedurende de huurtijd met zorg te
behandelen en deze in dezelfde goede staat als waarin hij/zij deze in
huur ontving, behoudens normale slijtage, te retourneren.
15. OH is aansprakelijk voor onderdelen die tijdens het gebruik of het
transport verloren zijn gegaan. Hij/zij is tevens verplicht tot vergoeding
van alle schaden welke, tijdens het gebruik of het transport, aan het
gehuurde zijn veroorzaakt.
16. OH is aansprakelijk voor reclames, binnen twee werkdagen na
retour levering aan het depot van A+ gedaan, welke betrekking hebben
op achteraf en niet eerder vast te stellen, niet goede staat van de retourgeleverde goederen.
17. Enig defect aan het gehuurde zal door en voor rekening van A+
worden hersteld, tenzij; dit defect is veroorzaakt door ondeskundig
gebruik van het gehuurde door OH, of het gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor het gehuurde bestemd is, danwel door onvoldoende onderhoud gedurende de huurperiode, gebruik van verkeerde
brandstof of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde plaatsing of verkeerd aansluiten aan een spanningsbron.
18. OH mag het huurmateriaal niet zonder toestemming van A+ aan
derden onderverhuren, ten verkoop aanbieden, overdragen, bezwaren
of op andere wijze aan derden afstaan.
19. OH dient A+ onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval derden rechten doen gelden op het huurmateriaal, met name in geval van
dreigende beslagleggingen.
20. OH is aansprakelijk voor het gebruik en juiste toepassing van het
huurmateriaal tijdens de huurtijd. A+ is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door verkeerde danwel ondeskundige toepassing van het
gehuurde.
21. Gedurende de huurperiode is OH verplicht alle terzake geldende
veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid
en/of plaatselijke voorschriften/verordeningen in acht te nemen. OH
vrijwaart A+ voor alle schaden voortvloeiend uit het niet door OH in
acht nemen van deze voorschriften/verordeningen.
22. Indien verhuur van goederen is overeengekomen in gemonteerde
staat en de montage van de goederen wordt vertraagd door overmacht
aan de zijde van A+, zal zulks geen verandering tengevolge hebben
ten aanzien van de overeengekomen datum van ingang van de huur.
23. A+ heeft het recht om, gedurende de huurperiode, controle uit te
oefenen, of te doen uitoefenen, op de aanwezigheid van het huurmaterieel/materiaal. Ook is het aan A+ toegestaan controle uit te oefenen,
of te doen uitoefenen, op het voor verantwoordelijkheid van OH zijnde
onderhoud.
24. OH dient de door A+ opgestelde belastingsvoorwaarden en gebruiksaanwijzingen onvoorwaardelijk aan te houden.
25. Bij beëindiging van de huur dient OH het huurmateriaal grondig
gereinigd en ook voor het overige in staat van de oorspronkelijke levering, te retourneren. Bij gebreke waarvan dit door, A+ voor rekening
van OH, zal worden gedaan.

ARTIKEL 9 - TER BESCHIKKING STELLING MONTEURS
1. Overeenkomsten, betreffende het verrichten van montagewerkzaamheden, zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren.
2. Voor door A+ te verrichten montage werkzaamheden kan een vaste
montagesom, danwel een tarief voor uitvoering in regie, danwel een
afrekening volgens en nader vast te leggen andere afrekeneenheid,
worden overeengekomen.
3. Wanneer, op verzoek van OH of tengevolge van aan hem/haar toe
te schrijven omstandigheden waarop A+ geen invloed heeft, op andere
dan normale werktijden arbeid moet worden verricht door A+, zullen de
hierdoor ontstane kosten, volgens de geldende tarieven, worden doorberekend aan OH.
4. A+ is gerechtigd, arbeidsuren welke noodzakelijker wijze dienen te
worden gemaakt buiten de normale werktijden (overwerk) en niet aan
haar verwijtbaar zijn en werken onder buitengewone omstandigheden
waarop zij geen invloed heeft, aan OH als meerwerk te berekenen.
5. Bij huur/koopmateriaal worden desgevraagd, mits dit bij de aanvang
van de huur/koop overeengekomen werd, monteur(s) tegen een van te
voren overeen te komen tarief ter beschikking gesteld. De monteur(s)
zijn behulpzaam bij werkzaamheden van de huurder/koper, staan onder zijn/haar toezicht en zijn voor zijn/haar verantwoordelijkheid.
6. OH is aansprakelijk voor alle daden en nalatigheden van deze monteur(s), onder de verplichting de daaruit ontstane schaden te vergoeden, voor zover die daden en/of nalatigheden in verband stonden met
de werkzaamheden tengevolge van de huur/koopovereenkomst.
7. De werkstaten van de monteur(s) dienen door OH, danwel door een
tekenbevoegde afgevaardigde van hem/haar, dagelijks te worden afgetekend. Deze werkstaten gelden als afrekeningsdocument.
8. Overuren worden berekend volgens de bij A+ geldende uurtarieven.
9. De kosten van de monteur(s) komen eveneens voor rekening van
OH, wanneer de werkzaamheden op het bouwwerk of de montage/installatieplaats om welke reden dan ook, met inbegrip van weersomstandigheden, stakingen, enz. niet vlot of dadelijk uitgevoerd kunnen worden, of de monteur(s) niet (geheel) ingezet kunnen worden
door omstandigheden aan de zijde van OH.
ARTIKEL 10 - ONTBINDEN EN ANNULEREN
1. Met inachtname van het bepaalde in art.4-lid4, is OH slechts gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien daar een wettelijke
grondslag voor bestaat.
2. Wanneer OH in gebreke blijft om bestelde goederen op het afgesproken tijdstip af te nemen, dan is A+ gerechtigd de overeenkomst te
annuleren (ontbinden) onder de verplichting OH een bedrag bij wijze
van boete te voldoen. Dit bedrag dient gelijk te zijn aan 10% van de
overeengekomen huursom/koopprijs van de goederen, tenzij het in
gebreke blijven van OH niet aan hem/haar verwijtbaar is.
3. OH kan de huur en/of koopovereenkomst ten alle tijden annuleren in
geval A+ in gebreke blijft met levering van de goederen na de laatste
termijn, bedoeld in art.4-lid 4, of wanneer nakoming van de overeenkomst door A+ tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, of wanneer gedeeltelijke nakoming voor OH onaanvaardbaar
is.
4. Bij zuivere huurovereenkomsten zal A+ gerechtigd zijn de huur te
annuleren (ontbinden) bij niet tijdige aanvaarding van de gehuurde
goederen door OH. Deze zal in dat geval een bedrag, bij wijze van
boete, dienen te voldoen, dat gelijk is aan 10% van de huurprijs van de
niet aanvaarde goederen, berekend over een huurperiode van twee
maanden, tenzij het in gebreke blijven van OH niet aan hem/haar verwijtbaar is.
ARTIKEL 11 - OVERMACHT
1. In geval van overmacht of omstandigheden, welke levering of uitvoering van werkzaamheden door A+ onmogelijk maken of deze wezenlijk
bemoeilijken, is A+ gerechtigd hetzij de uitvoering voor de tijd dat de
overmacht of de omstandigheden voortduren, op te schorten, hetzij de
overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte te annuleren. In geval
van opschorting van de uitvoering moet OH hiervan voor het einde van
de leveringstermijn in kennis worden gesteld.
2. In geval uitvoering geheel onmogelijk is geworden, is A+ gerechtigd
tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs terzake van reeds
verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
3. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: niet c.q. niet tijdige levering
van toeleveranciers waarop A+ geen invloed kan uitoefenen, ziekte van
personeel tenzij er een alternatief bestaat, brand, werkstaking en zeer
ernstige belemmerende weersomstandigheden.
ARTIKEL 12 - OPLEVERING EN RISICO
1. Vanaf het moment, waarop het huurmateriaal en/of de gereedschappen, welke benodigd zijn voor de montage/demontage c.q. installatie hiervan, op de bouw/montage/demontageplaats, de plaats van
levering, zijn gearriveerd, is OH der daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk.
2. Indien OH bij de oplevering van de door A+ gemonteerde c.q. opgestelde of geïnstalleerde goederen geen op- of aanmerkingen heeft,
wordt OH geacht het gemonteerde c.q. opgestelde of geïnstalleerde,
en de constructie ervan, te hebben goedgekeurd en wordt de levering,
installatie danwel oplevering geacht te hebben plaatsgevonden.
3. Vanaf de oplevering van de door A+ gemonteerde c.q. opgestelde
en/of geïnstalleerde goederen, zijn deze geheel voor risico van OH. A+
draagt, behoudens voor door OH aangetoonde onzichtbare gebreken,
geen enkele verantwoordelijkheid, tenzij er sprake is van grove nalatigheid danwel schuld zijdens A+. OH is verplicht eventuele gebreken
onmiddellijk aan A+ te melden.
4. OH is eveneens aansprakelijk voor beschadigingen en vermissingen
van goederen en gereedschappen van A+ voor zover hij/zij deze beschadiging en vermissing redelijkerwijze niet had kunnen voorkomen.
5. A+ aanvaardt bij de uitvoering van montage/demontage c.q. installatiewerkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen,
schade toegebracht aan eigendommen van derden, alsmede voor andere schade, welke mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van
handelen door A+, een ondergeschikte van haar, danwel andere door
haar te werk gestelde personen, tenzij er sprake is van grove opzet.
6. Wordt de uitvoering van werkzaamheden tengevolge van oorzaken,
welke niet aan A+ zijn toe te rekenen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk,
dan zal A+ dit onverwijld ter kennis van OH brengen.
7. Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen, is het
OH niet toegestaan het gemonteerde, opgestelde en/of geïnstalleerde
huurmateriaal op enig andere wijze dan waarvoor dit is bestemd, te
gebruiken.
ARTIKEL 13 - BETALINGSCONDITIES
1. Facturen worden direct na het gereedkomen van de werkzaamheden, of na het beëindigen van de huurperiode, of na het leveren van
goederen, aan OH toegezonden. Als werkzaamheden langer duren
en/of huurperiodes langer zijn dan een week, dan is A+ gerechtigd om
tussentijds te factureren.
2. Indien niet schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal
betaling binnen 30 dagen na faktuurdatum dienen te geschieden, onder aftrek van eventueel voldane aanbetalingen, borgen en/of vooruitbetalingen.
3. OH is in gebreke, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij/zij niet of niet tijdig voldoet aan
zijn/haar betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit
uit de overeenkomst met A+, deze algemene voorwaarden of de wet.
4. Mogelijke klachten, garantieafspraken of tegenvorderingen van OH
van welke aard ook, geven geen recht op niet-betaling van het verschuldigde of een gedeelte daarvan, of op schuldvergelijking.
5. De vordering tot betaling aan A+, van verstuurde facturen, is onmiddellijk opeisbaar, indien OH in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn/haar onder-curatele-stelling is aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van OH
wordt gelegd en indien deze overlijdt of in liquidatie treedt
6. Indien de betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen
30 dagen na dagtekening daarvan, dan is A+ gerechtigd om, na het
verstrijken van voornoemde termijn, aan OH een vertragingsrente ad
1% per maand te berekenen, waarbij een gedeelte van een maand als
volle maand wordt gerekend.
7. OH is gehouden tot het vergoeden van de interne incassokosten,
welke A+ maakt, indien OH in gebreke blijft met betalen en A+ derhalve wordt gedwongen tot het nemen van incassomaatregelen tegen de
OH. Deze interne incassokosten worden gefixeerd op 5% van de te
vorderen hoofdsom met een minimum van € 45,-.

8. OH is, buiten de hoofdsom, de vertragingsrente en de interne incassokosten, alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door zijn/haar niet of niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op
15% van de hoofdsom, plus de tot op dat moment verschuldigde rente
en zijn verschuldigd vanaf het moment dat OH op enigerlei wijze in
gebreke is.
9. A+ is gerechtigd alle vorige overeenkomsten, waartoe zij zich tegenover OH heeft verbonden, op te schorten ingeval deze zijn/haar betalingsverplichting jegens A+ niet of niet volgens deze overeenkomst
nakomt.
ARTIKEL 14 - ZEKERHEID
1. Voordat A+, aan OH het gehuurde in huur beschikbaar stelt, dient
deze een borgsom aan A+ te betalen. De grootte van deze borgsom
wordt door A+ vastgesteld en zal als regel afhangen van de nieuwwaarde van het te verhuren object c.q. de te verhuren objecten.
2. Op verzoek van A+, is OH verplicht om de borgsom te verhogen,
terstond nadat dit aan hem/haar is kenbaar gemaakt, om zodoende
zekerheid te stellen voor het door hem/haar aan A+ verschuldigde. Als
OH in gebreke blijft met het stellen van voldoende zekerheid, dan is A+
gerechtigd de huur te beëindigen. In dat geval is OH verplicht om onmiddellijk het gehuurde te retourneren naar het depot van A+, bij gebreke waarvan deze, voor rekening van OH, het recht heeft het gehuurde retour te halen c.q. te laten halen.
3. Al hetgeen OH na beëindiging van de huur aan A+ verschuldigd is,
uit hoofde van nog niet betaalde huurpenningen, eventueel te vergoeden reparatiekosten van schades aan het gehuurde, veroorzaakt gedurende de huurperiode, gepleegde leveringen en/of diensten etc., kan
door A+ worden ingehouden en verhaald op de borgsom, zulks onverlet het recht van A+ aanvullende betaling c.q. schadevergoeding van
OH te vorderen.
ARTIKEL 15 - EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde goederen blijven, met uitzondering van ieder ander,
eigendom van A+, totdat deze zijn betaald.
2. OH is er voor verantwoordelijk dat goederen van A+ niet worden
vermengd met die van derden en is gehouden tot het betalen van
schade welke het gevolg is van vermenging.
3. Indien OH in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst,
uit deze voorwaarden of uit andere hoofde na te komen, is A+ gerechtigd, zonder ingebrekestelling, de goederen terug te nemen.
4. OH is verplicht A+ terstond schriftelijk in kennis te stellen van het
feit dat derden rechten te doen gelden op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van A+ rust. Tevens is OH verplicht iedere derde die
rechten doet gelden op goederen waarop het eigendomsvoorbehoud
rust, schriftelijk in kennis stellen van dit voorbehoud en van deze kennisgeving een kopie naar A+ te zenden.
5. Tot zekerheid van correcte betaling van alle vorderingen, uit welke
hoofde dan ook, verkrijgt A+ daarenboven door het aangaan van een
overeenkomst met OH, een eigendomsrecht tot zekerheid op alle goederen welke A+ geleverd heeft en zich nog onder OH bevinden.
6. OH zal zich, ten opzichte van goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, als een goed huisvader dienen te gedragen. Gedurende de tijd dat er een eigendomsvoorbehoud op de goederen rust,
zal OH alle noodzakelijke onderhoud en reparaties, aan die goederen,
door A+ uit laten voeren.
7. OH is niet gerechtigd de goederen door te verkopen tijdens de duur
van het eigendomsvoorbehoud.
8. Gedurende het eigendomsvoorbehoud dient OH de goederen afdoende te verzekeren tegen gevaren van diefstal, brand etc.
9. Op verzoek van OH, draagt A+ de eigendom van de goederen aan
hem/haar over, voor zover de waarde van de goederen het bedrag dat
OH aan A+ verschuldigd is, plus 25%, niet overtreft.
ARTIKEL 16 - RECLAMES EN GARANTIE
1. OH dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren en alle onvolkomenheden of gebreken, uiterlijk binnen 8 dagen
na levering en bij verborgen gebreken binnen 3 maanden na ontdekking, schriftelijk aan A+ te melden.
2. Reclames met betrekking tot leveringen en facturen dienen binnen 8
dagen na factuur-/leverdatum schriftelijk aan A+ te worden kenbaar
gemaakt, bij gebreke waarvan OH wordt geacht met de factuur/levering akkoord te zijn.
3. Werknemers van A+ zijn niet bevoegd om aanspraken jegens haar
te aanvaarden.
4. De verplichting van A+ in geval van gebreken, is beperkt tot hetzij
gratis herstel, hetzij vervanging, een en ander ter keuze van A+, van de
goederen of onderdelen die door het gebrek onbruikbaar of aanzienlijk
in hun bruikbaarheid zijn beperkt. Door vervanging worden de oorspronkelijke goederen en/of onderdelen wederom eigendom van A+.
Deze garantieplicht geldt slechts bij verkoop van nieuwe goederen.
5. Reclames wegens ontbreken van goederen t.o.v. de verzendingsdocumenten worden slechts erkend, wanneer dat ontbreken door OH bij
overname van de goederen is geconstateerd, op de verzendingsdocumenten is vermeld en door de expediteur (chauffeur) is bevestigd.
6. Op het moment van levering blijkende kwaliteits- en/of kwantiteitsverschillen, dienen terstond aan A+ te worden gemeld. Zonder toestemming van A+ is het OH niet toegestaan die goederen te repareren,
vervangen en/of aan te vullen. Indien zonder toestemming van A+ de
betreffende goederen toch worden gerepareerd, vervangen en/of aangevuld, ook indien dit door derden gebeurd, wordt A+ geacht te zijn
ontslagen van al haar verplichtingen jegens OH, welke voortvloeien uit
die levering.
ARTIKEL 18 - RECLAMEMATERIAAL
1. Het is OH toegestaan om reclameaanduidingen c.q. reclameborden
te bevestigen aan het huurmateriaal, mits daardoor aan het gehuurde
geen schade ontstaat.
ARTIKEL 19 - GESCHILLEN
1. Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten,
leveringen en verrichtte diensten door/van A+ zijn onderworpen aan
het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van A+, tenzij OH hiertegen bezwaar
aantekent.
ARTIKEL 20 - SLOTBEPALING
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, gedane
aanbiedingen, offertes en leveringen is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
Breda, februari 1997.

