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Algemene voorwaarden Hendrikse Verhuur B.V. 
 
Algeheel van toepassing 
 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden hebben de hierna genoemde termen de volgende betekenis: 
a. Afnemer: de (rechts)persoon aan wie Hendrikse Verhuur een offerte uitbrengt of met wie 
b. Hendrikse Verhuur een overeenkomst sluit. 
c. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Hendrikse Verhuur.  
d. Hendrikse Verhuur: de vennootschap Hendrikse Verhuur (of een daaraan gelieerde vennootschap) die een offerte 

aan Afnemer uitbrengt of een overeenkomst met Afnemer sluit.  
e. Diensten : door of namens Hendrikse Verhuur uitgevoerde opdrachten, werkzaamheden en/of verstrekte 

adviezen. 
f. Gehuurde: elke door Hendrikse Verhuur aan Afnemer in verhuur gegeven roerende zaak. 
g. Ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik: Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan gebruik voor 

andere doeleinden dan waarvoor het gehuurde bestemd is, bediening door niet- gecertificeerde of (wettelijk) niet 
gekwalificeerde / onbevoegde personen, niet tijdig bijvullen van of gebruik van onjuiste olie, smeermiddelen, 
brandstof, anti-vries, onjuist of niet gebruiken van stempels, overbelasting of belading, vervoer van aanhangers 
en/of ander aan een motorvoertuig koppelbaar materieel door een bestuurder die met betrekking tot de 
voertuigcombinatie niet over de juiste rijbewijscategorie beschikt, verrichten van reparaties, uitschakelen van 
(veiligheids)voorzieningen en/of andere (deel)systemen, kantelen vanwege een te grote hellingshoek, handelen 
in strijd met de aanwijzingen van Hendrikse Verhuur en/of fabrikant en/of handleiding en/of op het huurcontract 
afgedrukte aanwijzingen, onjuist of ongeschikt transport, het niet treffen van maatregelen ter voorkoming van 
schade in geval van aangekondigde extreme weersomstandigheden, storm en hagel, handelen in strijd met een 
wettelijke plicht of (plaatstelijke) verordening. 

h. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hendrikse Verhuur en haar Afnemer. 
i. Regeling beperking regresrecht, kortweg Regeling: de in deze Algemene Voorwaarden vervatte regeling tot 

beperking van het recht van Hendrikse Verhuur op vergoeding door Afnemer van schade veroorzaakt door 
diefstal, verlies of beschadiging van het Gehuurde tot de hoogte van het van toepassing zijn de eigen risico. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Hendrikse Verhuur 

met betrekking tot de verhuur en verkoop van zaken en/of dienstverlening aan Afnemer. Deze Algemene 
Voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing. De toepasselijkheid 
van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 De Afnemer met wie eenmaal met toepassing van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de 
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Hendrikse Verhuur. 

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden, zijn 
slechts van kracht indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
Artikel 3 Offertes 
3.1 Alle aanbiedingen van Hendrikse Verhuur zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de 

Afnemer zijn onherroepelijk. 
3.2 Indien Afnemer een aanbieding niet aanvaardt, heeft Hendrikse Verhuur het recht alle gemaakte kosten die zijn 

gemaakt om de aanbieding te doen bij de Afnemer in rekening te brengen. 
3.3 Hendrikse Verhuur is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is 

begonnen. 
3.4 Onjuistheden in de orderbevestiging van Hendrikse Verhuur dienen binnen 3 dagen na de datum van de 

orderbevestiging schriftelijk aan Hendrikse Verhuur te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging 
geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is. 

3.5 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Hendrikse Verhuur alleen indien zij dit 
schriftelijk heeft bevestigd. 

 
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 
4.1 Een Overeenkomst tussen Hendrikse Verhuur en Afnemer komt slechts tot stand door een orderbevestiging van 

Hendrikse Verhuur, ondertekening van een schriftelijke overeenkomst, of een door Hendrikse Verhuur op andere 
wijze gedane bevestiging. 

4.2 De orderbevestiging, dan wel de Overeenkomst, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig 
en juist weer te geven tenzij binnen 3 dagen na verzending resp. ondertekening om correctie wordt verzocht. 
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Artikel 5 Inhoud van de overeenkomst 
5.1 In geval van strijdigheid met de Algemene Voorwaarden gaat het bepaalde in de orderbevestiging c.q. de 

(huur)Overeenkomst voor. Eventuele aanvullende afspraken met medewerkers van Hendrikse Verhuur of derden 
binden Hendrikse Verhuur slechts voor zover deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Hendrikse Verhuur 
zijn bevestigd. 

5.2 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Hendrikse Verhuur zijn toelaatbaar voor zover deze de door 
Hendrikse Verhuur te leveren prestatie niet wezenlijk beïnvloeden. Slechts indien de Afnemer aantoont dat de 
zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van de Afnemer kan worden 
gevergd, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Hendrikse Verhuur is echter in geen geval tot 
enige schadevergoeding gehouden. 

 
Artikel 6 Prijzen 
6.1 Indien de prijzen van Hendrikse Verhuur na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst maar 

vóór de levering van het product of de dienst wijzigen, is Hendrikse Verhuur gerechtigd de prijzen 
dienovereenkomstig aan te passen. Als Hendrikse Verhuur van dat recht gebruik maakt, is de Afnemer bevoegd 
om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de wijziging in zijn voordeel strekt. 

6.2 Indien Hendrikse Verhuur bijkomende diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is 
vastgelegd in de opdrachtbevestiging/overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding aan 
de Afnemer in rekening te brengen. 

6.3 Prijzen zijn exclusief BTW, kosten van onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, verpakking 
en indien van toepassing toeslag voor regelingen ter beperking van regres. 

6.4 Prijzen en andere gegevens in drukwerk, catalogi of op internet vormen geen aanbod. Afnemer kan hieraan geen 
rechten ontlenen. 

 
Artikel 7 Klachten 
7.1 Hendrikse Verhuur staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten en/of diensten, in 

overeenstemming met wat de Afnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Tenzij 
resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Hendrikse Verhuur de dienstverlening naar beste 
weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen 
uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt. 

7.2 Eventuele klachten van de Afnemer dienen op straffe van verval van alle aanspraken (waaronder die tot herstel, 
ontbinding en/of (schade)vergoeding) schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 2 dagen nadat de omstandigheid 
waarop de klacht betrekking heeft bij Afnemer bekend is geworden bij Hendrikse Verhuur te zijn gemeld. 

7.3 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en veschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking 
kunnen geen grond voor klachten opleveren . 

7.4 De Afnemer dient de geleverde producten en diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. 
7.5 De Afnemer is verplicht om de producten waarover (tijdig, conform het bepaalde in artikel is gereclameerd ter 

beschikking van Hendrikse Verhuur te houden om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder 
recht op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding. 

7.6 Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade 
voorkomt of beperkt, eventuele onmiddelijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. 

7.7 Ieder vorderingsrecht jegens Hendrikse Verhuur vervalt indien: 
a. De schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze 

aan Hendrikse Verhuur ter kennis zijn gebracht. 
b. De Afnemer geen/onvoldoende medewerking aan Hendrikse Verhuur verleent terzake een onderzoek naar 

de gegrondheid van de klachten. 
c. De Afnemer de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden 

of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden. 
d. De Afnemer reparaties en/of wijzigingen aan de zaken heeft uitgevoerd/doen uitvoeren. 
e. De zaak na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van 

de zaak wordt voortgezet. 
f. Aan Hendrikse Verhuur geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden 

7.8 Alle door Hendrikse Verhuur in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Afnemer aan 
Hendrikse Verhuur te worden vergoed. 

 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1 Hendrikse Verhuur is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan met of door gebruik van producten en 

Gehuurde zaken of verband houdende met door Hendrikse Verhuur geleverde diensten. Hendrikse Verhuur is 
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derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen personen- en zaakschade, 
immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke 
oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds. 

8.2 Hendrikse Verhuur is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor van haar werknemers of 
andere personen die binnen haar risicosfeer vallen. 

8.3 Hendrikse Verhuur is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden 
door gebruik van door of namens de Afnemer verstrekte gegevens. 

8.4 Hendrikse Verhuur is niet aansprakelijk voor door haar aan de Afnemer gegeven adviezen of aanbevelingen. 
8.5 Hendrikse Verhuur is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid. 
8.6 Afnemer is, op straffe van verlies van iedere aanspraak, verplicht schade maximaal te beperken en deze 

onmiddellijk na ontdekking aan Hendrikse Verhuur te melden. 
8.7 Indien Hendrikse Verhuur op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot 

uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de 
uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Hendrikse Verhuur niet aansprakelijk en niet gehouden tot 
enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds. 

8.8 Afnemer vrijwaart Hendrikse Verhuur van alle aanspraken van derden op grond van schade met, door of in 
verband met geleverde producten, diensten of Gehuurde zaken, ontstaan. 

8.9 In alle gevallen waarin Hendrikse Verhuur gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger 
zijn dan de factuurwaarde van de geleverde diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, met 
een maximum van EUR 50.000. Indien de schade gedekt is door een (bedrijfs) aansprakelijkheidsverzekering van 
Hendrikse Verhuur, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende 
geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 

8.10 Iedere vordering jegens Hendrikse Verhuur, behalve die welke door Hendrikse Verhuur is erkend, vervalt door 
het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

 
Artikel 9 WAM-plichtige objecten 
Hendrikse Verhuur verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is 
afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de WAM gestelde eisen. 
Voor rekening van de wederpartij, die Hendrikse Verhuur dient te vrijwaren, komt evenwel: 
a. Schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake 

waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder 
onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade. 

b. Een eigen risico van Euro 2.500 per gebeurtenis 
c. Schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en de daardoor veroorzaakte gevolgschade. 
d. Schade ten gevolge van deelname aan races/rally’s, snelheidswedstrijden en behendigheidsritten. 
e. Voor materiële schade en/of letselschade van inzittenden/opzittenden is de Afnemer niet verzekerd. 
f. Schade aan eigendommen van Afnemer. 
g. Schade ontstaan door een zogenaamd werkrisico. h. Schade aan de last of lading. 
h. Schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt. 
i. Schade hoger dan de in de polis opgenomen verzekerde bedragen. 
 
Artikel 10 Annulering 
Afnemer is tot 10 dagen vóór de overeengekomen afnamedatum bevoegd de (huur)overeenkomst te annuleren tegen 
betaling van een annuleringsvergoeding van: 

- 60% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tot de 30e dag voor het tijdstip waarop de 
prestatie zou worden geleverd. 

- 70% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 29E dagen 15e dag voor voornoemd 
tijdstip. 

- 80% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 14e en de 10e dag voor voornoemd 
tijdstip. 

- Na het verstrijken van de in de vorige zin genoemde termijn is annulering niet meer mogelijk en is Afnemer 
derhalve de volledige prijs (tot de einddatum) verschuldigd. 

 
Artikel 11 Betaling 
11.1 De betaling van het Gehuurde geschiedt onmiddellijk na retournering van het Gehuurde, anders binnen 14 dagen 

na factuurdatum. Bij levering van producten en/of diensten contant in geval van balieverkoop, anders binnen 14 
dagen na factuurdatum. 
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11.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Afnemer zonder ingebrekestelling een rentevergoeding 
verschuldigd van 2,0% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van 
de maand wordt gezien als een volle maand. 

11.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Afnemer. De (buitengerechtelijke) 
incassokosten bedragen (ten minste) 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-. 

11.4 De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen alsmede van 
zijn opschortingsbevoegdheid. Hendrikse Verhuur is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is 
te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan 
Hendrikse Verhuur schuldig is/zijn. 

11.5 Hendrikse Verhuur is te allen tijde gerechtigd van Afnemer te verlangen dat deze een bankgarantie afgeeft van 
hetgeen hij aan Hendrikse Verhuur verschuldigd is. 

11.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk opeisbaar indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, 
(voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing 
wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien 
een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Hendrikse Verhuur hiervan onmiddellijk op 
de hoogte te stellen. 

11.7 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens 
ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, 
zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

11.8 Hendrikse Verhuur is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van Afnemer op Hendrikse Verhuur te 
verrekenen met vorderingen van Hendrikse Verhuur en/of gelieerde ondernemingen op Afnemer. 

 
Artikel 12 Overmacht 
12.1 Indien Hendrikse Verhuur door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en voor het niet uitvoerbare gedeelte daarvan door een 
schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de 
Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het nog wel uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te 
ontbinden; dit alles zonder recht van Afnemer op enige (schade) vergoeding. Hendrikse Verhuur is bevoegd zodra 
de overmacht intreedt, al hetgeen Afnemer reeds verschuldigd is aan Afnemer te factureren. 

12.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van 
personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van 
invoer/uitvoer, door Hendrikse Verhuur onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere 
omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Hendrikse Verhuur afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige 
levering van zaken of diensten door derden die door Hendrikse Verhuur zijn ingeschakeld. 

 
Artikel 13 Intellectuele eigendom 
13.1 Het auteursrecht alsmede alle overige intellectuele eigendomsrechten ter zake van al hetgeen Hendrikse Verhuur 

in opdracht van Afnemer zal ontwikkelen of aan Afnemer ter beschikking stellen, komt uitsluitend aan Hendrikse 
Verhuur toe en wordt voor zover nodig hierbij aan Hendrikse Verhuur overgedragen. Afnemer verbindt zich op 
eerste verzoek alle medewerking te verlenen aan elke daartoe noodzakelijke constitutieve of leveringshandeling. 
Bij overtreding van deze bepaling is Afnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

13.2 Hendrikse Verhuur verleent ter zake van al hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst aan Afnemer levert, 
aan Afnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval van enige 
tekortkoming van Afnemer is Hendrikse Verhuur tot onmiddellijke opzegging van de licentie bevoegd. Daarnaast 
is Afnemer per overtreding een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op 
grond van de wet worden gevorderd. 

 
Artikel 14 Slotbepalingen 
14.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de 

overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden een nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling 
die de strekking daarvan zo dicht mogelijk benadert. 

14.2 Indien degene die de opdrachtbevestiging/overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt 
is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Hendrikse Verhuur verantwoordelijk en 
aansprakelijk als ware hij de Afnemer. 

14.3 Indien de Afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Hendrikse 
Verhuur gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt de Afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn 
en heeft Hendrikse Verhuur het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. 
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14.4 Hendrikse Verhuur heeft het recht haar rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over 
te dragen. Afnemer verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord. 

14.5 Op alle overeenkomsten die door Hendrikse Verhuur worden gesloten is Nederlands recht van toepassing met 
dien verstande dat elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking 
tussen partijen kan worden uitgesloten, niet van toepassing en hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Meer in het 
bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitgesloten. 

14.6 Ten aanzien van niet-consumenten geldt dat alle geschillen die uit enige offerte van of overeenkomst met 
Hendrikse Verhuur voortvloeien of daarmee verband houden in eerste aanleg uitsluitend zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht. In afwijking hiervan is Hendrikse Verhuur 
bevoegd een geschil aan de rechter in de vestigingsplaats van haar wederpartij voor te leggen te leggen. 

14.7 In afwijking van artikel 14.5 is naar keuze van Hendrikse Verhuur de rechtbank te Antwerpen bevoegd en is 
Belgisch recht van toepassing indien de Afnemer in België is gevestigd en de overeenkomst is gesloten met 
Hendrikse Verhuur in de hoedanigheid van Hendrikse Verhuur Rental & Sales BVBA. 

14.8 Als Afnemer de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een van Hendrikse Verhuur en Hendrikse 
Verhuur hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Hendrikse Verhuur 
heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en 
gemaakte kosten. 

14.9 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation 
overeenkomen. 

14.10 Indien van deze Algemene Voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en er interpretatieverschillen mochten 
ontstaan tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend. 

 
Levering van producten (verkoop) en/of diensten 
 
Op levering van producten door Hendrikse Verhuur zijn in aanvulling op de artikelen 1 t/m 14 van de Algemene 
Voorwaarden de navolgende bepalingen van toepassing. 
 
Artikel 16 Prijzen 
In geval van levering van producten zijn prijzen gebaseerd op levering af fabriek, “ex works (EXW)”, conform Incoterms 
2010. 
 
Artikel 17 Levertijd en levering 
17.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn 

verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen. 
17.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Hendrikse Verhuur er van uit dat de opdracht kan worden uitgevoerd 

onder de omstandigheden die op dat moment bekend zijn. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die 
welke Hendrikse Verhuur bekend waren toen de levertijd werd vastgesteld, kan Hendrikse Verhuur de levertijd 
verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. 

17.3 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen 
daarvoor te laten leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Hendrikse 
Verhuur kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. 

17.4 Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor 
ontstane vertraging. 

17.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de 
planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de 
planning dit toelaat. 

17.6 Vermoedelijke levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te als fatale termijn. Overschrijding van 
vermoedelijke levertijden of termijnen geeft de Afnemer pas het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien 
en in zoverre Hendrikse Verhuur niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering 
aan de overeenkomst heeft gegeven. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke 
levertijd en met een maximum van een maand, indien de oorspronkelijke levertijd langer is. 

17.7 Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding. 
17.8 De levertijd gaat in nadat Hendrikse Verhuur de door de Afnemer ondertekende 

opdrachtbevestiging/overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft 
ontvangen. 

17.9 De Afnemer is verplicht om de producten op het overeengekomen tijdstip af te halen dan wel, in geval van 
bezorging door Hendrikse Verhuur, meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. 
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17.10 De plaats waar de producten en/of diensten geleverd worden, dient goed toegankelijk te zijn. De Afnemer dient 
ervoor te zorgen dat door de bezorging/aflevering van de producten geen schade aan de producten zelf, zijn 
onroerende zaak of andere zaken kan ontstaan. 

 
Artikel 18 Uitvoering 
18.1 Afnemer dient zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle vergunningen, ontheffingen en andere 

toestemmingen die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn. 
18.2 In de door Hendrikse Verhuur opgegeven of met Hendrikse Verhuur overeengekomen prijs is, tenzij expliciet 

aangegeven, niet inbegrepen: kosten ter voorkoming of beperking van schade aan zaken; de kosten voor teken-, 
ontwerp-, herstel- of ander werk, de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen en afval; reis- en 
verblijfskosten. 

18.3 Wijzigingen in de opdracht resulteren in ieder geval in meerwerk, indien: er sprake is van een wijziging in het 
ontwerp of bestek; de door de Afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; van 
geschatte hoeveelheden of maten met meer dan 5% wordt afgeweken. 

18.4 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat 
het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende 
factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Als het saldo van het minderwerk dat van 
het meerwerk overtreft, mag Hendrikse Verhuur bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij 
opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek 
van Hendrikse Verhuur. 

18.5 De Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de 
functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. 

18.6 Hendrikse Verhuur is bevoegd derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 
7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

18.7 De Afnemer zorgt ervoor dat de medewerkers van Hendrikse Verhuur de werkzaamheden ongestoord en op het 
overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door de medewerkers van Hendrikse Verhuur in 
redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld. In ieder geval zal de Afnemer 
zorgdragen voor de kosteloze terbeschikkingstelling van energie, water, verwarming, droge opslageruimte en op 
grond van de Arbowet en – regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 

18.8 Hendrikse Verhuur kan de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten indien: 
a. Personeel of andere hulppersonen (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke 

stoffen. 
b. De situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende arbeidsomstandighedenwet. 

18.9 18.9 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, o.a. als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging 
aan zaken van Hendrikse Verhuur en/of derden, gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, zoals 
die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 

 
Artikel 19 Oplevering 
19.1 De opdracht wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, indien: 

a. de Afnemer de werkzaamheden heeft goedgekeurd; 
b. de zaak, waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, door de Afnemer in gebruik is genomen, waarbij geldt 

dat, indien de Afnemer een gedeelte van de zaak in gebruik neemt, dat gedeelte van de werkzaamheden als 
uitgevoerd/opgeleverd wordt beschouwd; 

c. Hendrikse Verhuur schriftelijk aan de Afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en de 
Afnemer niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen schriftelijk protesteert; 

d. de Afnemer de werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die 
binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan. 

19.2 Indien Afnemer het werk niet goedkeurt, is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te 
maken. Afnemer stelt Hendrikse Verhuur vervolgens in de gelegenheid het werk opnieuw op te leveren. 

 
Artikel 20 Opslag 
20.1 Indien de Afnemer producten niet in ontvangst neemt, deze niet komt/laat afhalen of aflevering op het door de 

Afnemer opgegeven adres niet mogelijk is, worden de producten maximaal 30 dagen, of langer indien Hendrikse 
Verhuur dat wenselijk acht, voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. Hendrikse Verhuur heeft in dit 
geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om 
hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst na na schriftelijke ingebrekestelling 
geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden 
schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. 
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20.2 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van 
Hendrikse Verhuur. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. 

 
Artikel 21 eigendomsvoorbehoud 
21.1 Hendrikse Verhuur behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar 

vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de Afnemer zijn voldaan, 
waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten. 

21.2 Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Hendrikse Verhuur gerechtigd de 
haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden 
en gebruikslicenties aan Afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

21.3 De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of het eigendom daarvan over te 
dragen. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige 
zorgvuldigheid goed identificeerbaar te bewaren. 

21.4 Als Hendrikse Verhuur geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn 
vermengd, vervormd of nagetrokken, is Afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan Hendrikse Verhuur te 
verpanden. 

 
Verhuur  
 
Artikel 22 Toepasselijke bepalingen 
Op de verhuur van zaken door Hendrikse Verhuur zijn, in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 14, de hierna volgende 
artikelen van toepassing. 
 
Artikel 23 vertegenwoordiging 
Indien degene die de opdrachtbevestiging/overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, 
onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Hendrikse Verhuur verantwoordelijk en aansprakelijk als 
ware hij zelf de Afnemer. 
 
Artikel 24 Huurperiode 
24.1 De huurtermijn vangt aan op het moment dat de Afnemer het Gehuurde in ontvangst neemt. 
24.2 De huurtermijn eindigt op het moment dat het Gehuurde door Hendrikse Verhuur in ontvangst is genomen. 
24.3 De minimale huurperiode bedraagt één dag of een veelvoud hiervan. Voor bepaald materieel geldt een minimale 

huurperiode. 
24.4 Is in de Overeenkomst geen einddatum overeengekomen, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege na 

verloop van twee kalendermaanden. 
24.5 Voor iedere kalenderdag dat de einddatum overschreden wordt, is Afnemer een vergoeding gelijk aan de huurprijs 

per dag verschuldigd. Wordt het Gehuurde voor de einddatum geretourneerd, dan is de Afnemer niettemin de 
volledige huurprijs per dag tot en met de einddatum verschuldigd. 

24.6 In geval van een huurstop worden geen huurpenningen berekend. De overeenkomst en de voorwaarden blijven 
onverminderd van kracht. 

24.7 Afnemer dient Hendrikse Verhuur tenminste één werkdag voor de datum waarop de Afnemer de huur wil 
beëindigen, schriftelijk van deze einddatum op de hoogte te stellen. Indien er sprake is van meerdere Gehuurde 
zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook per artikel worden afgemeld. De hiermee gepaard gaande aan- en 
afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Afnemer. De afmelding dient de volgende gegevens te 
bevatten: gegevens Afnemer, contractnummer, omschrijving op te halen zaken incl. artikelnummer, gewenste 
einddatum, ophaallocatie, naam en telefoonnummer van de contactpersoon van Afnemer en meldpunt voor de 
chauffeur van Hendrikse Verhuur. 

 
Artikel 25 Aflevering en risico 
25.1 Een door Hendrikse Verhuur genoemde leveringstermijn geldt bij benadering en is niet te beschouwen als fatale 

termijn. 
25.2 Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding. 
25.3 Het Gehuurde wordt geacht te zijn afgeleverd en het risico hiervan overgegaan op de Afnemer op het moment van 

feitelijke bezitsverschaffing aan Afnemer of achterlating van het Gehuurde op de overeengekomen plaats van 
aflevering.  

25.4 Aflevering in gedeelten is toegestaan. 
25.5 De Afnemer dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag 

aanwezig is voor in ontvangstneming van het Gehuurde. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft Hendrikse 
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Verhuur het recht, maar niet de verplichting om het Gehuurde mee terug te nemen. De Afnemer zal alsdan toch de 
transportkosten verschuldigd zijn. 

25.6 Hendrikse Verhuur heeft het recht van degene die het Gehuurde komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te 
verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van het Gehuurde te weigeren indien Hendrikse Verhuur niet 
ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde vertegenwoordiger van Afnemer betreft. 

 
Artikel 26 Inspectie en gebreken 
26.1 Afnemer zal het Gehuurde bij afname inspecteren op gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst 

aftekenen. Vermeldt de Afnemer daarbij geen gebreken, dan wordt het Gehuurde geacht te zijn afgeleverd en 
aanvaard in de staat die Afnemer mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de 
huurovereenkomst betrekking heeft. 

26.2 Indien Hendrikse Verhuur en de Afnemer zijn overeengekomen dat het Gehuurde op een nader overeengekomen 
plaats wordt afgeleverd en de in artikel 27.5 bedoelde situatie zich voordoet, komt de omstandigheid dat Afnemer 
het Gehuurde niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en risico voor Afnemer, en wordt het Gehuurde 
geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Afnemer mag verwachten van een goed onderhouden zaak 
van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft. 

 
Artikel 27 retournering en risico 
27.1 Afnemer zal het Gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst opleveren in de staat die Hendrikse Verhuur 

mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, 
zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

27.2 Na de overeengekomen einddatum blijft de Afnemer verantwoordelijk voor het en aansprakelijk voor 
beschadiging of verlies, tot het Gehuurde zich weer bij Hendrikse Verhuur bevindt. 

27.3 Indien Hendrikse Verhuur bij het afhalen van het Gehuurde niemand aantreft, is Hendrikse Verhuur bevoegd het 
Gehuurde mee te nemen. 

27.4 Is het Gehuurde bij het afhalen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Afnemer een 
onmiddellijk opeisbare boete van EUR 250,-, onverminderd het recht van Hendrikse Verhuur op aanvullende 
schadevergoeding. 

27.5 Het Gehuurde wordt na retournering door Hendrikse Verhuur geïnspecteerd, desgewenst op afspraak in 
aanwezigheid van Afnemer. 

27.6 Indien bij voornoemde controle schade aan het Gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Afnemer hiervan zo 
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld voor eventuele 
contraexpertise door of namens Afnemer. Indien de Afnemer geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-
expertise, is de schadevaststelling door Hendrikse Verhuur bindend. 
 

Artikel 28 Transport 
28.1 Afnemer draagt de kosten van transport van het Gehuurde van en naar Hendrikse Verhuur, inclusief laden en 

lossen. 
28.2 Een transporteur die in opdracht van Hendrikse Verhuur het Gehuurde komt halen of brengen, is niet bevoegd tot 

inspectie van het Gehuurde namens Hendrikse Verhuur. 
28.3 Indien de plaats van aflevering (gelet op de omvang van het Gehuurde of het transportmiddel, dan wel om andere 

reden) niet goed te bereiken is, komen de daardoor veroorzaakte meerkosten voor rekening van de Afnemer. 
 
Artikel 29 Prijzen 
29.1 Hendrikse Verhuur heeft te allen tijde het recht overeengekomen prijzen te verhogen indien prijsbepalende 

factoren daartoe aanleiding geven. 
29.2 De dagprijzen zijn gebaseerd op gebruik van 8 draaiuren, de weekend-prijzen op 12 draaiuren en de weekprijzen 

op 40 draaiuren. In geval van meer draaiuren is Hendrikse Verhuur bevoegd een door Hendrikse Verhuur vast te 
stellen toeslag in rekening te brengen. 

 
Artikel 30 verplichtingen van de Afnemer 
30.1 De Afnemer zal het Gehuurde in overeenstemming met de gebruiksinstructies van Hendrikse Verhuur 

behandelen. Afnemer staat ervoor in dat alle personen die het Gehuurde bedienen daartoe bekwaam zijn, voldoen 
aan de geldende leeftijdscriteria en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, 
certificaten, rijbewijzen etc.  

30.2 De Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smering van het Gehuurde. Ook dient 
het oliepeil op het juiste niveau gehouden te worden met de daarvoor voorgeschreven olie; dit alles voorrekening 
van Afnemer. 
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30.3 Afnemer zal het Gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de orderbevestiging, behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Hendrikse Verhuur. 

30.4 De Afnemer verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die 
voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. Hendrikse Verhuur heeft het 
recht administratiekosten ten bedrage van EUR 100 per geval in rekening te brengen. 

30.5 De Afnemer zal het Gehuurde als een goed huurder beheren. 
30.6 De Afnemer is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en/of 

diefstal/vermissing, zoals het (correct) gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en 
vastketenen van het Gehuurde. 

30.7 Afnemer zal het Gehuurde in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan Hendrikse Verhuur, 
behoudens normale slijtage. Hendrikse Verhuur kan zo nodig de kosten voor reiniging bij Afnemer in rekening 
brengen. 

30.8 Afnemer verplicht zich het Gehuurde op eerste verzoek van Hendrikse Verhuur voor inspectie ter beschikking te 
stellen. Afnemer verplicht zich ertoe Hendrikse Verhuur te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen. 

30.9 Afnemer is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde of het 
Gehuurde aan een derde ter beschikking te stellen. 

 
Artikel 31 detachering 
Indien Hendrikse Verhuur een werknemer voor één of meer dagen of delen daarvan aan Afnemer uitleent of ter 
beschikking stelt om het Gehuurde te bedienen of andere werkzaamheden te verrichten, ofwel indien werknemers 
anderszins enige behoeve werkzaamheid ten van Afnemer verricht, is Afnemer verantwoordelijk voor de nakoming van 
alle uit artikel 7:658 BW en andere wettelijke voorschriften (waaronder ARBO- voorschriften) voortvloeiende 
verplichtingen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Afnemer vrijwaart Hendrikse Verhuur 
voor alle aanspraken van de betrokken werknemer die voortvloeien uit of verband houden met enige tekortkoming van 
Afnemer in de nakoming van deze verplichting. Afnemer zal de door Hendrikse Verhuur dientengevolge geleden schade op 
eerste verzoek aan Hendrikse Verhuur vergoeden. 
 
Artikel 32 Aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van het gehuurde 
32.1 De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Hendrikse Verhuur of met haar contracterende derden in 

verband met beschadiging, diefstal of verlies van het Gehuurde lijden, ongeacht of de Afnemer schuld heeft aan de 
schade, diefstal of verlies. 

32.2 De Afnemer zal schade aan of verlies van het Gehuurde onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur 
na het ontstaan ervan aan Hendrikse Verhuur melden. 

32.3 In geval van diefstal/vermissing van het Gehuurde is de Afnemer verplicht aangifte te doen bij een politiebureau 
en (een kopie) van het proces-verbaal van aangifte aan Hendrikse Verhuur te overleggen. 

32.4 Schadevaststelling geschiedt door de Technische Dienst van Hendrikse Verhuur of door een door Hendrikse 
Verhuur aan te wijzen expertisebureau. 

32.5 Facturatie en betaling van de schade of het eigen risico behelst nadrukkelijk geen eigendomsoverdracht en 
geschiedt tegen finale kwijting. 

32.6 Om Afnemer te behoeden voor onvoorziene kosten, neemt Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, 
verplicht deel aan de regeling beperking regresrecht. 

 
Artikel 33 Hoogte schadevergoedingsplicht 
33.1 In geval herstel mogelijk is, verplicht de Afnemer zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid 

zijn. 
33.2 In geval van diefstal en/of vermissing of (economisch) totaal verlies van het Gehuurde, verplicht de Afnemer zich 

de schade aan Hendrikse Verhuur te vergoeden tegen de dagwaarde, verminderd met de waarde van de restanten, 
voor zover van toepassing. Onder dagwaarde wordt verstaan de huidige nieuwprijs in een seriegrootte van één 
stuks minus lineaire afschrijvingen over 120 maanden met met in acht name van een restwaarde van 10% van de 
hierboven genoemde huidige nieuwprijs. 

33.3 Indien er sprake is van totaal verlies van niet-identificeerbare zaken geldt dat 75% van de huidige inkoopwaarde 
wordt gezien als de dagwaarde. Niet-identificeerbare zaken zijn massagoederen waarvan de ouderdom niet met 
zekerheid is vast te stellen, of waarvan de aankoopfactuur niet specifiek verwijst naar de betreffende zaak. 

33.4 Voor vermiste zaken, waarvoor door Hendrikse Verhuur reeds de dagwaarde aan de Afnemer is doorbelast en die 
later alsnog worden gevonden en geretourneerd, is de Afnemer de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. 
Deze wordt door Hendrikse Verhuur in mindering gebracht op de aan Afnemer te retourneren vergoeding van de 
dagwaarde. 

33.5 Daarnaast blijft de Afnemer aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Hendrikse Verhuur geleden 
schade, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend expertisekosten, repatriëringskosten, opruimingskosten, 
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bereddingskosten, omzet- en/of winstderving, schadebehandelingskosten, buitengerechtelijke kosten, alsmede 
wettelijke rente. 

 
Artikel 34 Inhuur bij collega verhuurbedrijven 
Indien ten behoeve van de Afnemer wordt ingehuurd bij collega verhuurbedrijven is de Afnemer naast de Algemene 
leveringsvoorwaarden van Hendrikse Verhuur ook gebonden aan de leveringsvoorwaarden van het collega verhuurbedrijf. 
 
Artikel 35 Onderhoud, reparatie, keuring en vergunningen 
35.1 Alle kosten van dagelijks onderhoud dat tijdens de huurperiode wordt verricht, zijn voor rekening van de 

Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan enige aan het Gehuurde te doen aanbrengen, noch 
herstelwerkzaamheden aan het Gehuurde te doen verrichten. 

35.2 Afnemer dient alle defecten en/of gebreken aan het Gehuurde binnen 48 uur te melden aan Hendrikse Verhuur 
op straffe van verval van iedere aanspraak in verband daarmee. 

35.3 Indien toch reparaties door derden zijn verricht, zullen deze niet door Hendrikse Verhuur worden vergoed. Als 
daarbij niet originele onderdelen zijn gemonteerd, zullen deze door Hendrikse Verhuur worden vervangen, dit op 
kosten van Afnemer. 

35.4 De Afnemer is verantwoordelijk voor (de kosten van) tijdige periodieke wettelijke en/of lokale keuring van het 
Gehuurde. 

35.5 Hendrikse Verhuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de kosten van) in verband met het Gehuurde 
noodzakelijke vergunningen of ontheffingen. 

 
Artikel 36 Waarborgsom 
36.1 Afnemer zal per huurovereenkomst een door Hendrikse Verhuur vast te stellen, voor aflevering van het Gehuurde 

te betalen waarborgsom verschuldigd zijn. 
36.2 Indien de Afnemer de te betalen waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Hendrikse Verhuur de overeenkomst 

eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Hendrikse Verhuur op schadevergoeding. 
36.3 Bij verlenging van de huurovereenkomst zal Afnemer uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging een 

nieuwe waarborgsom voldoen. 
36.4 Hendrikse Verhuur is gerechtigd om onbetaalde huurpenningen, schadevergoedingen en overige kosten met de 

ontvangen waarborgsom te verrekenen. 
36.5 De waarborgsom wordt teruggegeven indien voor Hendrikse Verhuur vaststaat dat de afnemer aan al zijn 

verplichtingen heeft voldaan. 
 
Artikel 37 Eigendom 
Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Hendrikse Verhuur, ongeacht de duur van de huurovereenkomst. De 
Afnemer is niet gerechtigd het Gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 
Bij beslag op (een deel van) het Gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de 
Afnemer de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-
)rechten van Hendrikse Verhuur. 
 
Artikel 38 Derdenbeding 
38.1 Hendrikse Verhuur maakt hierbij het navolgende (derden)beding ten behoeve van abcfinance B.V., Beemdstraat 

1D, Eindhoven, Nederland, en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17079336, hierna te noemen 
“abcfinance”. 

38.2 Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat de eigendom van zaken bij 
abcfinance kan berusten. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Afnemer de 
zaken op eerste verzoek afgeven, zonder dat Afnemer zich daarbij op enig retentierecht of ander recht kan 
beroepen, indien abcfinance aan kan tonen eigenaar of pandhoudster van de gehuurde zaken te zijn en in die 
hoedanigheid afgifte van de zaken zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Hendrikse 
Verhuur jegens abcfinance. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst (voor zover 
mogelijk van rechtswege) met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte aan of teruggave van de zaken dient te 
geschieden ten kantore van abcfinance of op een door abcfinance aangewezen locatie en de Afnemer verplicht zich 
daar volledige medewerking aan te verlenen.  

38.3 Indien de situatie als bedoeld onder 2. zich voordoet en abcfinance het gebruik van de zaken door Afnemer zou 
willen continueren, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van abcfinance een huurovereenkomst met 
abcfinance te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst onder gelijkluidende 
condities. 

38.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 BW geheel uit. 
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38.5 Het hiervoor in lid 1 t/m 4 opgenomen derdenbeding kan noch door Afnemer, noch door Hendrikse Verhuur 
worden herroepen.  

 
Artikel 39 verzekering gesloten door Afnemer 
39.1 Indien de Afnemer een eigen verzekering wenst af te sluiten voor schade aan of verlies van de Gehuurde zaak, is 

Hendrikse Verhuur uitdrukkelijk gerechtigd om van de Afnemer te verlangen dat zij Hendrikse Verhuur als 
verzekerde opneemt en een dekkingsbevestiging overlegt. 

39.2 In geval er bij een CAR-verzekering van de Afnemer sprake is van een toelatingsregeling, verklaart de Afnemer bij 
voorbaat dat Hendrikse Verhuur als (mede)verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan en mag ontlenen. 

39.3 Eventuele eigen risico’s komen te allen tijde voor rekening van de Afnemer. 
 
Regeling beperking regresrecht 
 
Artikel 40 Toepasselijkheid 
40.1 Hendrikse Verhuur doet afstand van haar recht op vergoeding door Afnemer van schade als gevolg van diefstal, 

verlies of beschadiging van het Gehuurde tot de hoogte van het van toepassing zijnde eigen risico, indien en voor 
zover aan de voorwaarden en beperkingen van deze regeling is voldaan. 

40.2 Deze regeling is alleen van toepassing voor zover dit schriftelijk met Hendrikse Verhuur is overeengekomen. 
Afnemer kan er slechts aanspraak op maken indien hij de hiervoor verschuldigde vergoeding aan Hendrikse 
Verhuur betaalt en overigens al zijn uit hoofde van de Overeenkomst nakomt. 

40.3 Deze regeling is uitsluitend van toepassing op materiële schade aan of dagwaarde van het Gehuurde door verlies 
of beschadiging van het Gehuurde of een deel daarvan (alsmede in verband gemaakte kosten van maatregelen die 
Hendrikse Verhuur vooraf heeft goedgekeurd) voor zover veroorzaakt door van buiten komend onheil dat heeft 
plaatsgevonden in de Benelux en Duitsland. In Frankrijk is de regeling van toepassing op schadevoorvallen 
ontstaan binnen een straal van 250 kilometers van de grens met één van de Benelux-landen. 

40.4 Alleen Afnemer kan rechten aan deze regeling ontlenen. Afnemer vrijwaart Hendrikse Verhuur voor aanspraken 
van derden, waaronder gesubrogeerde verzekeraars. 

40.5 De regeling is niet van kracht indien huurder ter zake van een schadevoorval rechten kan ontlenen aan enige 
verzekering of andere voorziening of daaraan rechten had kunnen ontlenen indien onderhavige regeling niet 
bestond. 

40.6 De regeling is niet van toepassing op door Hendrikse Verhuur bij Hendrikse Verhuurga verhuurbedrijven 
ingehuurde artikelen. 

40.7 Regres van kosten ter vaststelling van de schade wordt uitsluitend beperkt voor zover de schadevaststelling door 
de Technische Dienst van Hendrikse Verhuur of een door Hendrikse Verhuur aangewezen expertisebureau wordt 
verricht. 

 
Artikel 41 Uitsluitingen 
41.1 Van de regeling is uitgesloten schade aan, veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit: 

a. Opzet of door roekeloosheid van Afnemer en/of diens personeel en/of hulppersonen. 
b. Onvoldoende zorg en/of ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten van Afnemer en/of 

diens personeel en/of hulppersonen; hieronder is in elk geval begrepen gebruik zonder bezit van het daarvoor 
vereiste vaardigheidsbewijs of certificaat. 

c. Gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het Gehuurde bestemd is.  
d. Schade door vervuiling. 
e. Schade waarbij niet aan het onzekerheidsvereiste uit art. 7:925 BW is voldaan.  
f. Schade aan luchtbanden, tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade ook andere schade aan het 

Gehuurde is ontstaan. 
g. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, staking, oproer of muiterij, dan wel 

atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 
h. Doorverhuur van het Gehuurde of anderszins ter beschikking van derden gesteld van het Gehuurde. 
i. Het niet opvolgen van preventieve maatregelen en/of andere aanwijzingen afgedrukt op de overeenkomst of 

producthandleiding. 
j. een schadevoorval dat Afnemer recht geeft op uitkering krachtens enige verzekering of andere voorziening 

of daaraan rechten had kunnen ontlenen indien de regeling beperking regresrecht Hendrikse Verhuur niet 
bestond. 

41.2 Naast bovengenoemde uitsluitingen wordt het regres op de Afnemer niet beperkt indien niet aantoonbaar aan alle 
onderstaande voorwaarden en omstandigheden is voldaan: 
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a. Het Gehuurde is waar mogelijk beveiligd met een (dissel)slot, buiten werktijd opgeslagen of geplaatst in een 
afgesloten ruimte of, indien dat fysiek onmogelijk is, op een beveiligd dan wel op een door middel van degelijk 
afgesloten hekwerk omheind buitenterrein of bouwplaats. 

b. Er is sprake van braak aan pand, container, keet of hekwerk. Braak zal slechts worden aangenomen indien er 
uiterlijk waarneembare sporen van braak zijn. 

 
Artikel 42 verplichtingen in geval van schade 
Zodra Afnemer van een schadevoorval kennis draagt of redelijkerwijs had kunnen dragen, is, op straffe van verval van 
iedere aanspraak op beperking van het regresrecht, verplicht om: 
a. De gebeurtenis onmiddellijk aan Hendrikse Verhuur te melden; 
b. Alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het bijzonder de aanwijzingen van 

Hendrikse Verhuur op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten (waaronder een volledig ingevuld en 
ondertekend schadeformulier met toedrachtsomschrijving) te verstrekken resp. overleggen en zich te onthouden 
van handelingen die de belangen van Hendrikse Verhuur kunnen schaden. 

c. In geval van diefstal van het object onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en een afschrift van het proces-
verbaal van aangifte aan Hendrikse Verhuur te overleggen. 

 
Artikel 43 vergoedingen 
Deze Regeling geeft geen recht op enige vergoeding of restitutie aan Afnemer. 
 
Artikel 44 eigen risico 
Bij elke schadeveroorzakende gebeurtenis is per Gehuurde zaak het navolgende eigen risicobedrag van toepassing, dat 
door Afnemer aan Hendrikse Verhuur dient te worden vergoed. 
a. In geval van beschadiging van het Gehuurde Euro 2.500 
b. In geval van diefstal/vermissing van het Gehuurde is het eigen risico afhankelijk van de nieuwwaarde van het 

Gehuurde object. 
- Nieuwwaarde hoger dan Euro 5.000, eigen risico Euro 5.000 
- Nieuwwaarde lager dan Euro 5.000, eigen risico Euro 2.500 
 
Voor toepasselijkheid van deze Regeling is Afnemer aan Hendrikse Verhuur een vergoeding, uit te drukken in een 
percentage van de bruto huurprijs verschuldigd. 
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