
Algemene Voorwaarden voor Verhuur van Aannemers Wegenbouwmaterieel en Personeel van Wegenbouwverhuur Brabant
B.V., gevestigd te Drunen, kantoorhoudende aan de Nederveenweg 7A te 5161 PA Sprang-Capelle.

Artikel 1: Toepasselijkheid

I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten

overeenkomsten hoe ook genaamd en worden geacht hierin volledig te zijn

opgenomen, tenzij door de directie uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt

overeengekomen.

2. Voor zover de huurder eveneens naar algemene voorwaarden verwijst, worden die

algemene voorwaarden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Tevens zijn aanvullend van kracht de Algemene Voorwaarden van onze leveran-

ciers. In geval van afwijking of tegenstrijdigheid tussen onze voorwaarden en die van

onze leveranciers prevaleren onze voorwaarden.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Overeenkomsten zijn voor ons slechts bindend nadat zij vanwege de directie

schriftelijk zijn bevestigd. Dit geldt ook voor wijzigingen, aanvullingen, of

nadere afspraken.

2. Al onze opgaven ten aanzien van aanvang, duur en beëindiging van de huur-

periode gelden slechts bij benadering en binden ons niet.

3. Opgave van de laatste dag van een huurperiode dient minimaal 48 uur tevoren

schriftelijk aan ons kantoor te worden doorgegeven.

Artikel 3: Zekerheid

1. Het zal ons te allen tijde vrij staan, alvorens met de uitvoering van enige

overeenkomst aan te vangen, of reeds aangevangen zijnde tussentijds van

onze huurder, indien wij daartoe gronden aanwezig achten, genoegzame

zekerheid respectievelijk aanvullende zekerheid te verlangen in de vorm van

bankgarantie(s), waarborgsom(men) of anderszins.

2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd op deze zekerheid onze vorderingen ter zake van

huursom(men), kosten en eventuele schadevergoeding(en) te verhalen.

3. Zolang aan het stellen van genoegzame zekerheid niet is voldaan, zijn wij

gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat

de zekerheden zijn gesteld. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door ons als

gevolg van de vertraging te lijden schade.

4. Indien na verstrijken van de gestelde termijn geen genoegzame zekerheid

mocht zijn gesteld, hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de

overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid voor onze wederpartij tol

vergoeding van onze schaden, kosten en interesten, winstderving over het

betreffende project hieronder begrepen.

Artikel 4: Aan en afvoer en transport

I. De aan en afvoerkosten alsmede de transportkosten (per dieplader) naar res-

pectievelijk van en op de werken zijn in alle gevallen voor rekening van huurder.

2. Onder transportkosten vallen ook de arbeidsuren van de machinist voor

transportbegeleiding in verband met het laden en lossen en de autovergoeding

van deze machinist

3. Transporturen van materieel gedurende de normale arbeidstijd werden als

draaiuren in rekening gebracht. Buiten de normale arbeidstijd werden slechts

als draaiuren in rekening gebracht de uren voor laden en lossen van de

machines.

Artikel 5: Huurberekening

1. Voor de huurberekening van materieel wordt een minimum basis van 8 draaiu-

ren per dag aangehouden,

2. Voor het verwerkingspersoneel gelden minimaal dezelfde uren als ten behoeve

van of door het materieel gemaakt, indien van eenzelfde vervoermiddel gebruik

wordt gemaakt.

3. Aan en afbouwuren van verbredings stukken buiten de normale

arbeidstijd worden niet als draaiuren maar als arbeidsuren berekend.

4. Zo mogelijk wordt door het personeel, nodig voor het nablijven voor afwalsen

e.d. van een apart vervoermiddel gebruik gemaakt.

5. Schafturen worden als arbeidsuren doorberekend.

Artikel 6:Aanvullende kosten

I. Tenzij anders wordt overeengekomen worden de autovergoedingen
naar, van en

op het werk alsmede de reisuren voor het personeel apart in rekening gebracht. 2.

De brandstof en verblijfkosten voor de machines en de verblijfkosten van het

personeel zijn voor rekening van huurder.

Artikel 7: Overmacht

1. Indien het personeel door overmacht niet (tijdig) op het werk kan zijn, wordt over

de tijd dal het materieel niet gebruikt kan werden, geen machinehuur door-

berekend.

2. De vertragingsuren van het personeel als bedoeld in het vorige lid warden wel

doorberekend.

3. Van overmacht als hiervoor bedoeld is onder meer sprake in geval van

vertraging door mist, ijzel, files, ongeval met auto en autopech.

Artikel 8: Defecten

I. Bij het onbruikbaar zijn van een machine door machinebreuk of te verrichten

reparaties wordt over de betreffende machine geen huur doorberekend over

de periode van onbruikbaar zijn, tenzij het onbruikbaar zijn voor rekening en

risico van de huurder komt.

2. De uren van eventuele overige machines en het personeel worden normaal

doorberekend.

3. Wij zijn verplicht naar beste vermogen te trachten een defecte machine te

repareren dan wel, zonodig en mogelijk, te vervangen. De aanvoerkosten van de

vervangende machine worden aan de huurder doorberekend.

Artikel 9: Aflevering

1. Wij zullen het materieel gebruiksklaar aan de huurder opleveren in een goede

conditie.

2. Transport van het materieel geschiedt voor onze rekening en risico, voor zover

het door ons wordt verzorgd, en in alle andere gevallen voor rekening en risico

van de huurder.

3. In het geval is overeengekomen dat het transport door ons wordt verzorgd, is de

huurder verplicht ons tijdig de nodige verzendinstructies te doen toekomen.

4. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten

zorgdragen, zoals een goed bereikbaar en berijdbaar terrein.

5. De huurder dient er voor in te staan dat zich bij aankomst van het materieel

geen enkele omstandigheid voordoet welke de ontvangst ervan belemmert of

vertraagt.

6. Mochten de omstandigheden waaronder het materieel door de huurder wordt

aanvaard en/of gebruikt van zodanige aard zijn dat dit grote risico's voor het

materieel oplevert zulks ter beoordeling van ons dan hebben wij het recht onze

verplichtingen uit de huurovereenkomst op te schorten en het materieel zonodig

terug te nemen tot bedoelde omstandigheden ten gunste zijn gewijzigd. De extra

kosten welke hieruit voor ons voortvloeien, zijn voor rekening van de huurder

Artikel 10: Gebruik

I. De huurder verplicht zich het materieel gedurende de huurtermijn in goede

staat te houden door middel van dagelijks onderhoud volgens onze instructies

en buiten gebruiksuren optimaal te beschermen tegen diefstal, beschadiging,

ongunstige weersinvloeden e.d.

2. Oneigenlijk gebruik van het verhuurde materieel is niet toegestaan.

3. Bediening van het gehuurde mag slechts worden uitgevoerd door daarvoor

vakbekwame personen, in het bezit van de vereiste diploma's/getuigschriften of

anderszins vereiste bewijzen.

4. Wij zullen de huurder in kennis stellen van de voorgeschreven noodzakelijke

keuringen en deze voor rekening van de huurder laten uitvoeren na schriftelijke

opdracht van de huurder.

5. Het is de huurder toegestaan de voorgeschreven keuringen zelf te doen uitvoeren

na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons.

6. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of op

andere wijze aan derden af te staan en evenmin mag het gehuurde worden

weggevoerd van de overeengekomen locatie.

7. Wij zijn bevoegd gedurende de overeengekomen huurtermijn te allen tijde

controle op het gehuurde uit te oefenen of te laten uitoefenen.

8. Montage en demontage en/of bediening van het materieel mag uitsluitend

worden uitgevoerd door, vanwege of met toestemming en op aanwijzing

van ons.

9. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het materieel aan te

brengen anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Artikel 11: Onderhoud en herstel

I. Gedurende de overeengekomen huurperiode zal het dagelijks onderhoud door

de huurder voor diens rekening geschieden op onze aanwijzingen en instructies.

2. Defect aan het materieel wordt te allen tijde voor onze rekening hersteld, tenzij

deze defecten een gevolg zijn van ondeskundig gebruik of verwaarloosd

dagelijks onderhoud of andere niet voor onze rekening en risico komende

omstandigheden.

3. De huurder zal alle defecten, schade en/of verlies onverwijld en uiterlijk binnen

24 uur aan ons melden onder opgave van bijzonderheden.

4. De huurder is verplicht onze instructies ter zake op te volgen.

5. De huurder is aansprakelijk voor verlies van het gehuurde alsmede voor schade

aan het gehuurde van welke aard ook, welke zich gedurende de huurtermijn mocht

voordoen, tenzij de schade het gevolg mocht zijn van achterstallig niet door de

huurder uit te voeren onderhoud en/of van constructiefouten.

6. Herstel van schade mag alleen maar plaatsvinden door, dan wel met

onze toestemming.

7. Wij verplichten ons in voorkomende gevallen tot aanvang van de reparatie van

het verhuurde binnen 24 uur na melding door huurder. Indien de op de melding

volgende dag een zaterdag, zondag of andere feest of roostervrije dag is, dient

de aanvang van de reparatie uiterlijk op de eerst volgende werkdag volgende op

de dag van melding te geschieden.

8 De huurder vrijwaart ons voor alle schade van derden welke mocht ontstaan

in verband met het gebruik van het materieel door de huurder, in geval van de

verhuur van rollend materieel in het bijzonder ook voor schade waarvoor wij

aansprakelijk mochten zijn op grond van artikel 31 Wegenverkeerswet 9. Voorts

vrijwaart de huurder ons voor alle boetes die aan ons mochten warden opgelegd

ter zake van gedurende de huurtermijn door werknemers van de huurder

gepleegde strafbare feiten.

10. Preventief onderhoud zal in overleg met de huurder, door ons worden uitgevoerd

tijdens normale werkuren.

Artikel 12: Teruglevering

I. De huurder zal na afloop van de huurtermijn het gehuurde aan ons aanbieden in

diezelfde staat waarin het bij aanvang van de huurperiode is aangeboden, met

inachtneming van de normale gebruiksslijtage.

2. In het geval is overeengekomen dat het transport door ons wordt verzorgd dient

de huurder ter plaatse van het afvoeradres voor voldoende laadfaciliteiten en

voor een goed bereik en berijdbaar terrein zorg te dragen.

3. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van toebehoren en/of

accessoires van sloten, sleutels, kentekenbewijzen, kraanboeken en andere

documenten voor zover deze bij aanvang van de huurperiode ter beschikking

zijn gesteld.

4. Wij zijn gerechtigd de huurovereenkomst terstond te beëindigen/ ontbinden

indien het gehuurde door toedoen van de huurder wordt verwaarloosd, ondes

kundig wordt gebruikt, dan wel de huurder anderszins in gebreke blijft.

5 Voor alle afwijkingen in aantallen, gebreken of schade die door ons bij retourle-

vering van materieel warden vastgesteld, is de huurder aansprakelijk, evenals

voor de reinigingskosten indien het materieel wordt terugbezorgd in vervuilde

staat

6. Al hetgeen door of op aanwijzing van de huurder op of aan het materieel is

aangebracht, wordt onze eigendom waarvoor wij generlei vergoeding aan de

huurder verschuldigd zullen zijn, en onverminderd ons recht om hetgeen de

huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten te verwijderen.

7. Vermist of afgekeurd materiaal wordt verrekend tegen de nieuwwaarde.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte kosten of schade, met inbegrip

van eventuele gevolgschade/bedrijfsschade e,d. in de meest ruime zin des

woords die voor de huurder mochten ontstaan ten gevolge van de uitvoering van

de huurovereenkomst in de ruimste zin van het woord en evenmin dragen wij

enige aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die derden de huurder in rekening

mochten brengen of indien de huurder ten gevolge van enige andere

omstandigheden geen gebruik van het materieel kan maken.

2. Onze eventuele aansprakelijkheid voor directe kosten en/of schaden die voor de

huurder mochten ontstaan ten gevolgde van de uitvoering van de huurovereen-

komst in de ruimste zin van het woord is in alle gevallen beperkt tot maximaal

het bedrag van de overeengekomen huursom.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten en schaden ontstaan doordat het werk

wordt uitgevoerd op een niet voldoende stabiele ondergrond, noch voor kosten

en schaden aan kabels, leidingen e.d., welke zich in of boven de grond bevin-

den. Huurder vrijwaart ons voor elke vordering van derden.

4. Personeel en machines werken op aanwijzing van er onder de verantwoording

van de huurder/opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen-

gekomen.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor (de resultaten van) werkzaamheden die op

instructie van de huurder worden uitgevoerd.

6. De huurder is aansprakelijk voor iedere schade die bij het werk kan worden

veroorzaakt aan derden, eigendommen van derden en aan ons materieel en/of

personeel.

7. De huurder is verplicht een afdoende verzekering te sluiten voor schaden als

in het vorige lid bedoeld. De huurder is desgevraagd verplicht ons de polis en

de premie -kwitantie(s) met betrekking tot de verzekering te tonen om een

eventuele vordering op de verzekering ter zake van een uitkering tot zekerheid

aan ons te cederen.

Artikel 14: Onuitvoerbaarheid

Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt, dat dit ten gevolge van

aan ons onbekende omstandigheden onuitvoerbaar is, hebben wij het recht te

vorderen, dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt, dat de uitvoering van het werk

mogelijk wordt onder verrekening van meer en/of minderwerk, stagnatie van het werk

daaronder begrepen. Indien de huurder niet binnen 3 dagen na daartoe te zijn

aangemaand aan voormelde verplichting heeft voldaan, zijn wij gerechtigd het werk te

staken, onder gehoudenheid van huurder tot vergoeding van schade en kosten,

waaronder begrepen onze totale winstderving op het betreffende project.

Artikel 15: Betaling

I. De huurder is verplicht de huurtermijnen en kosten uiterlijk binnen 30 dagen na

factuurdatum te betalen tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging door

de directie uitdrukkelijk is afgeweken. De huurder zal in gebreke zijn door het

enkel verstrijken van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling

vereist is. De huurder doet bij deze uitdrukkelijk afstand van zijn recht op

compensatie van enig door hem gestelde tegenvordering.

2. Indien de huurder niet (tijdig) voldoet aan zijn verplichtingen krachtens

overeenkomst of deze voorwaarden, is de huurder over het door hem nog te

betalen bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand vanaf het moment

dat hij in gebreke is. In dat geval alsmede in geval van faillissement, surseance,

beslaglegging van welke aard ook of liquidatie van de zaak van de huurder, zijn

wij gerechtigd de gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst

ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op betaling van het

uitgevoerde deel van de overeenkomst(en) en/of schadevergoeding inclusief

winstderving.

3. Ten laste van de huurder koren alle kosten van invordering zoals onder meer

aanmaningskosten en de kosten van een advocaat of instelling met de invorde-

ring belast. De buitengerechtelijke incassokosten warden hierbij gefixeerd op

15% over de in te vorderen bedragen, vermeerderd met rente en omzetbelasting

met een minimum van €150,00, zonder dat wij verantwoording verschuldigd zijn

voor eventueel werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 16: Annulering

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder naast betaling van reeds

verschuldigde kosten en uren, verplicht tot vergoeding van de voor ons ontstane

schade waaronder winstderving.

Artikel 17: Geschillen

I. Alle geschillen die naar aanleiding van (een) overeenkomst(en) tussen partijen

mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in onze

vestigingsplaats dan wel in het rechtsgebied waaronder onze vestigingsplaats

ressorteert.

2. Op de overeenkomst tussen de huurder en ons is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing.

Wegenbouwverhuur Brabant


