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ALGEMENE VOORWAARDEN
Van: BUKO Infrasupport B.V.
I.

ALGEMEEN

Artikel 1: Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden zal worden verstaan onder:
- Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Opdrachtnemer;
- Opdrachtnemer: de partij die zich van deze algemene voorwaarden bedient;
- Diensten: elke dienstverlening, zoals aangenomen werk, ontwerp-, opbouw- of installatiewerkzaamheden en (technische) bijstand, die Opdrachtnemer zal verlenen, ongeacht of zulks (mede) is overeengekomen in het kader van een Overeenkomst tot het
leveren van Zaken danwel tot verhuur, en ongeacht de benaming die aan die diensten wordt gegeven;
- Zaken: alle zaken tot levering waarvan Opdrachtnemer zich heeft verplicht;
- Gehuurde: alle zaken tot verhuur waarvan Opdrachtnemer zich heeft verplicht;
- Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst (met bijlagen) gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, met inbegrip
van de onderhavige algemene voorwaarden, waaronder maar niet uitsluitend begrepen: de verkoop en levering danwel verhuur
van verkeersafzettingsmaterialen, -voertuigen en -bebordingen, alsmede eventuele plaatsing daarvan, alsmede het opstellen van
verkeers- en bebordingsplannen.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en met tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten
Overeenkomsten. Voorzover mogelijk zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op reeds eerder tot stand gekomen overeenkomsten met Opdrachtnemer.
3. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien door Opdrachtnemer schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd en
dan enkel voor die betreffende Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke aanvaarding, zijn eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden nimmer van toepassing; deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan “per e-mail”, mits Opdrachtgever daarbij het vooraf door Opdrachtnemer gespecificeerde e-mailadres gebruikt.
Artikel 2: Overeenkomsten/Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens Opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Een Overeenkomst komt eerst tot stand - al dan niet na offerte - wanneer deze door Opdrachtnemer is bevestigd, of daaraan daadwerkelijk uitvoering is gegeven.
2. Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat
Opdrachtnemer een en ander schriftelijk heeft bevestigd.
3. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze door daartoe bevoegde personen van Opdrachtnemer zijn bevestigd.
4. Alle gegevens in publicatie/reclamemateriaal zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Opdrachtnemer staat niet in voor de
juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin,
kan Opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.
5. Bij de uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer telkens gerechtigd zijn om – ook zonder medeweten van Opdrachtgever
– zich te houden en te conformeren aan alle geldende regels en reglementen, zoals die zijn of worden voorgeschreven door de instanties waarvan Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is. Eventueel daaraan verbonden extra kosten en/of
vertraging komen voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 3: Levering
1. Een door Opdrachtnemer opgegeven of met Opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn, zal steeds gelden bij benadering en
kan derhalve nimmer worden opgevat als fatale termijn. Bij niet tijdige levering zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk een
nadere redelijke termijn moeten stellen om alsnog te leveren. Opdrachtnemer zal terzake niet tot enige schadevergoeding gehouden
zijn.
2. Indien Zaken niet voorradig zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de order in gedeelten te leveren dan wel, zulks ter keuze van Op-
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drachtnemer, soortgelijke – qua functionaliteit, kwaliteit en prijs – zaken te leveren.
Opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft Opdrachtgever na sommatie - mondeling of schriftelijk – in gebreke dan is Opdrachtnemer bevoegd om de overeenkomst per direct te ontbinden en /of schadevergoeding
te vorderen, waarbij Opdrachtgever tenminste de koopsom van de niet-afgenomen Zaken moet voldoen. Wenst Opdrachtnemer nakoming dan worden de Zaken geacht door Opdrachtgever af fabriek Opdrachtnemer te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en
risico van Opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af vestiging Opdrachtnemer. Onverminderd het voorgaande loopt
de leveringstermijn vanaf het laatste van de van onderstaande tijdsmomenten (voorzover toepasselijk):
- de datum van de schriftelijke of mondelinge opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer;
- de datum van ontvangst van de bij opdracht verschuldigde betalingstermijn;
- de datum van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te verstrekken technische gegevens, documenten en/of zekerheden.
De kosten van alle bijkomende werkzaamheden, waaronder levering anders dan af vestiging Opdrachtnemer in of buiten Nederland
en eventueel overeengekomen plaatsing, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De plaats, waar Opdrachtgever de betreffende Zaken wenst te zien opgesteld, dient aan de verharde weg te liggen en moet bereikbaar zijn voor de door Opdrachtnemer te gebruiken
transportwagens, zulks ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer. Indien dit laatste niet het geval is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nader overleg extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Prijs, betaling en zekerheidstelling
1. De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan Opdrachtgever door te
berekenen. Alle - verhogingen in - heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen, zal Opdrachtnemer eveneens
steeds en direct mogen doorberekenen.
2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant of op factuur en in dat laatste geval binnen uiterlijk dertig (30) dagen na
factuurdatum. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door Opdrachtgever aan te wijzen (bank)rekeningnummer.
Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3. Indien Opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand
geldt als gehele maand. Voorts is Opdrachtgever alsdan verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en pre-processuele kosten,
welke worden begroot op 15% van de totale vordering, zulks met een minimum van € 250,00 per gebeurtenis.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van achtereenvolgens de opeisbare facturen terzake waarvan geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is bedongen en nadien de langst uitstaande
factuur, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee Opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige betaling.
5. De vordering op Opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog
niet opeisbare facturen, ingeval van een andere toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling
dan wel beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surséance van betaling, faillissement of onder curatele stelling van Opdrachtgever wordt aangevraagd. Opdrachtgever wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere (termijn)afspraken.
6. Ingeval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft Opdrachtnemer steeds het recht de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te harer keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtgever.
7. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan
of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van Opdrachtgever vooruitbetaling of genoegzame zekerheidsstelling danwel inbetalinggeving te verlangen. Indien de verlangde (aan)betaling, zekerheidsstelling of inbetalinggeving niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtgever.
Artikel 5: Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de (af)geleverde Zaken op Opdrachtgever over op het moment van
(af)levering.
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Zolang Opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betreffende factuur - eventueel verhoogd met vervallen rente en bijkomende
kosten - heeft voldaan blijven de (af)geleverde Zaken eigendom van Opdrachtnemer.
De eigendom gaat eerst op Opdrachtgever over, zodra Opdrachtgever de gehele vordering integraal heeft voldaan. Opdrachtgever
zal niet de bevoegdheid hebben om de nog onbetaald gebleven Zaken aan derden door te leveren, tenzij anders overeengekomen en
behoudens levering binnen de normale bedrijfsexploitatie.
Genoemd eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over eventuele vorderingen van Opdrachtnemer wegens tekortschieten van
Opdrachtgever in één van zijn overige verplichtingen uit de Overeenkomst en over vorderingen van Opdrachtnemer wegens eerdere
overeenkomsten met Opdrachtgever. Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is Opdrachtgever verplicht om als zorgvuldig
schuldenaar voor - het behoud van - de zaak zorg te dragen, met inbegrip van adequate verzekering. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betreffende Zaken te verpanden of te belasten met enig ander - beperkt - recht. Voorts is Opdrachtgever gehouden elke
omstandigheid, die de Zaken nadelig beïnvloed of kan beïnvloeden, terstond aan Opdrachtnemer te melden.
Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of goede grond bestaat dat Opdrachtgever zal tekortschieten, is Opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde Zaken terug te nemen, onder eventuele
creditering. Opdrachtnemer heeft te allen tijde vrije toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde Zaken, waar die zich
ook mochten bevinden.
Indien de door Opdrachtnemer geleverde Zaken vóór integrale betaling blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer
zijn te individualiseren, zal Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer op diens eerste verzoek zijn medewerking verlenen een
bezitloos pandrecht ten gunste van Opdrachtnemer op de aanwezige Zaken te vestigen. Ook voor vorderingen van Opdrachtnemer
op Opdrachtgever uit andere hoofde dan de betreffende Overeenkomst, zal Opdrachtgever op eerste verzoek meewerken aan het
vestigen van een bezitloos pandrecht op de aan Opdrachtgever toebehorende onbezwaarde Zaken.
Opdrachtgever verklaart onvoorwaardelijk mee te werken aan alle formaliteiten nodig voor het vestigen van bedoelde pandrechten.
Voorzover nodig en mogelijk verleent Opdrachtgever reeds nu ten behoeve van voornoemde bezitloos pandrechten aan Opdrachtnemer een onherroepelijke, onvoorwaardelijke volmacht.
Opdrachtnemer is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op alle onder haar bevindende zaken waarop de overeengekomen
dienstverlening betrekking heeft, zodra blijkt dat Opdrachtgever niet of niet geheel zijn financiële verplichtingen wil of kan nakomen.
Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen uit hoofde van andere door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
Blijft Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig met voldoening dan zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn de onder het retentierecht vallende zaken op wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat zijn vordering uit de opbrengst zoveel mogelijk zal
worden gekweten, onder afdracht van een eventueel surplus.

Artikel 6: Reclame & retourzendingen
1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde Zaken direct na ontvangst te (doen) inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, dan
wel andere afwijkingen en/of beschadigingen dient Opdrachtgever binnen twee (2) werkdagen na ontvangst schriftelijk gedetailleerd
aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer Opdrachtgever de geleverde Zaken heeft
verwerkt of aan derden heeft (door)geleverd of gedaan na genoemde termijn, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kon
worden geconstateerd, onverminderd de verplichting om alsdan tijdig en op de juiste wijze te reclameren.
2. Afwijkingen betreffende gewicht of hoeveelheid zomede direct zichtbare beschadigingen ook in de verpakking, moeten terstond op
enig (vervoers)document worden vermeld, bij gebreke waarvan de Zaken op die aspecten worden geacht te zijn goedgekeurd en Opdrachtgever geen enkele actie jegens Opdrachtnemer kan instellen. Op Opdrachtgever rust de bewijslast, dat de Zaken waarvan hij
reclameert, dezelfde zijn als welke door Opdrachtnemer zijn geleverd.
3. Geringe afwijkingen zullen nimmer een grond voor Opdrachtgever vormen om de betreffende Zaken te weigeren c.q. de Overeenkomst te ontbinden. Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever nimmer op. Het recht van
reclamatie vervalt indien de Zaken door of namens Opdrachtgever zijn bewerkt, gewijzigd of gerepareerd. Evenmin zal Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
4. Opdrachtnemer heeft de keus indien de klacht gegrond blijkt, om alsnog het overeengekomene te leveren, dan wel de betreffende
Zaken terug te nemen en te vervangen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en gedane betalingen te restitueren.
5. Door Opdrachtgever kunnen (af)geleverde Zaken slechts in overleg met en na toestemming van Opdrachtnemer worden geretourneerd. De retourzending dient te worden gezonden aan het kantooradres van Opdrachtnemer.
6. Bij een verkeerde adressering, dan wel een anderszins gebrekkige retourzending, heeft Opdrachtnemer het recht de betreffende
zending te weigeren. Alle kosten verband houdende met een retourzending komen voor rekening van Opdrachtgever.
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Artikel 7: Overmacht
1. Ingeval zich een situatie van overmacht voordoet, waaronder wordt verstaan elke omstandigheid die de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer bemoeilijkt, vertraagt of belet en die buiten de wil van Opdrachtnemer ligt - wordt ter keuze van Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort, danwel door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder
opgave van de omstandigheid, die - verdere - uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten. In geval van tijdelijke of blijvende
onmogelijkheid tot nakoming door Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht, heeft Opdrachtgever niet het recht betaling op te
schorten.
2. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog
slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3. Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, relletjes, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie dan wel toelevering van materialen, zaken en/of
diensten door derden, dan wel iedere andere omstandigheid buiten de wil van Opdrachtnemer.
Artikel 8: Uitvoering van de Overeenkomst en garantie
1. Opdrachtnemer zal in de uitvoering van de Overeenkomst naar beste vermogen met de instructies en belangen van Opdrachtgever
rekening houden. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door haar te leveren Dienst(en) en/of Zaken zullen beantwoorden aan de
Overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft tevens het recht bepaalde
werkzaamheden en/of Diensten zonder kennisgeving vooraf aan Opdrachtgever te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer zal
de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het selecteren van deze derden, doch kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige
tekortkoming in de nakoming bij de uitvoering van de Overeenkomst voorzover die tekortkoming ligt in een prestatie van enige derde. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar personeel voor alle aanspraken van derden voor kosten, schade en wat dies
meer zij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd om (een deel van)
haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
3. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om Zaken en/of Gehuurde te leveren van deugdelijke kwaliteit, in de juiste hoeveelheid en overeenkomstig de omschrijving als in de offerte, Overeenkomst of een nader schriftelijk stuk tussen partijen vastgelegd.
Opdrachtnemer is evenwel bevoegd – indien de overeengekomen Dienst(en), Zaken, het Gehuurde, concept/product niet of niet tijdig is te leveren – tijdelijk of definitief – (een) vervangend(e) Dienst(en), Zaken en/of Gehuurde te leveren. Voor de uitvoering van de
Overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd het door haar ingezette personeel te vervangen door ander gekwalificeerd personeel.
4. De garantie op de geleverde Zaken, strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van Opdrachtnemer verstrekte
garantie, indien aanwezig. Opdrachtnemer verwijst naar eventueel bijgevoegde garantiecertificaten.
5. Gebreken met betrekking tot geleverde Zaken, het Gehuurde en/of verrichte Diensten die zijn ontstaan door normale slijtage, door
onoordeelkundig gebruik of behandeling, dan wel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door Opdrachtgever c.q. door
derden, blijven steeds buiten de garantie.
6. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van werkzaamheden in onderaanneming, zelfwerkzaamheid door
of namens Opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede voor niet door Opdrachtnemer uitgevoerde (de)montagewerkzaamheden of verplaatsing.
Artikel 9: Aansprakelijkheid & vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 genoemde (garantie)verplichtingen en Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, behoudens voorzover die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor geleden indirecte c.q. gevolgschade, daaronder mede
begrepen gederfde winst en reputatieschade, alsmede immateriële schade en haar aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de
totale in de desbetreffende Overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW.
3. Ingeval van onrechtmatig handelen zijdens Opdrachtnemer of diens hulppersonen, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor ver-
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goeding van schade door dood of lichamelijk letsel. Ook in die gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximumbedrag, zoals
vermeld in lid 2 van dit artikel.
Geen enkele aansprakelijkheid wordt door Opdrachtnemer overigens aanvaard, in verband met overschrijding van levertermijnen,
ontoereikende medewerking door Opdrachtgever en/of te laat aangeleverde materialen door derden.
Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, wegens door hen gepretendeerde inbreuken op intellectuele eigendom. Voorts verklaart Opdrachtgever op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op de intellectuele
eigendommen van Opdrachtnemer, verband houdende met of door haar geleverde Zaken en Diensten, waaronder mede begrepen
door haar vervaardigde concepten, modellen, tekeningen, verkeers- en bebordingsplannen en andere intellectuele prestaties.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer op grond van enige bepaling uit de Overeenkomst of deze
voorwaarden jegens Opdrachtgever aansprakelijk zou zijn.
Opdrachtgever is gehouden in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie te bedingen.

Artikel 10: Meerwerk
1. Opdrachtnemer heeft het recht tijdens de uitvoering van de Overeenkomst daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen.
Aan die modificaties/wijzigingen verbonden meerkosten, komen te allen tijde voor Opdrachtgever.
2. In geval van overeengekomen meer- en minderwerk zal van die werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave
worden gedaan en in rekening worden gebracht, althans verrekend.
Artikel 11: Hoofdelijke verbondenheid
1. Ingeval van een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en twee of meer andere partijen, zijn die Opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit die overeenkomsten voortvloeiende - financiële - verplichtingen.
Artikel 12: Rechts- en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer en de daaruit voortkomende of daarmee verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van Opdrachtnemer, alwaar tevens de Overeenkomst moet worden geacht tot stand te zijn gekomen.
3. Alle uit de Overeenkomst met inbegrip van onderhavige voorwaarden voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen worden berecht door de gewone civiele rechter te Rotterdam, tenzij Opdrachtnemer de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van Opdrachtgever, onverlet het recht van partijen maatregelen te nemen in kortgeding of andere spoedprocedure.
II.

AANVULLENDE BEPALINGEN TOEPASSELIJK BIJ VERHUUR

Artikel 13: Aanvullende bepalingen toepasselijk op verhuur
1. De hierna opgenomen bepalingen 14 t/m 17 gelden in aanvulling op de hiervoor opgenomen artikelen voor zover de Overeenkomst
een huurovereenkomst betreft of van een Overeenkomst die tevens elementen van huur bevat.
2. Bij strijdigheid tussen de artikelen 14 t/m 17 en de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden prevaleren eerstgenoemde artikelen.
Artikel 14: Huurperiode en huurtermijnen
1. De huur vangt aan op de overeengekomen of opgegeven huurdatum, dan wel op de datum van aflevering van het Gehuurde
indien geen expliciete aanvangsdatum is overeengekomen. De dag van aflevering en de dag van terugbezorging of retourname zijn bij de huurperiode inbegrepen. Wanneer het Gehuurde binnen de overeengekomen periode door Opdrachtgever
wordt terugbezorgd, is Opdrachtgever niettemin de huurprijs over de gehele overeengekomen periode verschuldigd.
2. Indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na afloop van die bepaalde termijn stilzwijgend tot
wederopzegging verlengd. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om de huurprijs vanaf de verlengingsdatum aan te passen
aan het niveau van de op het moment van verlenging bij Opdrachtnemer geldende huurprijs.
3. Een huurovereenkomst, die is aangegaan voor onbepaalde duur, dan wel verlengd conform lid 2 van dit artikel, kan door elk
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van partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) werkdag.
De huurvergoeding is verschuldigd en wordt door Opdrachtnemer in rekening gebracht telkens voor een periode van één
week. De betreffende factuur dient overeenkomstig artikel 4 door Opdrachtgever te worden voldaan.
Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel eindigt de huurovereenkomst eerst op de dag, waarop het Gehuurde in
complete, onbeschadigde en ordelijke staat aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever is terugbezorgd of, zo dit is overeengekomen, door Opdrachtnemer is retour gehaald en op diens bedrijfslocatie is aangekomen.

Artikel 15: Aflevering, kosten, vervoer en montage
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere plaats van aflevering is overeengekomen, wordt het Gehuurde af vestiging Opdrachtnemer afgeleverd. Indien een andere plaats van aflevering is overeengekomen geschiedt alle vervoer naar en van de
plaats van bestemming bij aanvang en beëindiging van de huurovereenkomst voor rekening en risico van Opdrachtgever,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Montage- en demontagekosten zijn eveneens voor rekening van
Opdrachtgever. Indien overeen is gekomen dat Opdrachtgever zelf voor het transport en (de)montage zorg draagt, is Opdrachtnemer gerechtigd hem afhandelingskosten in rekening te brengen, met een minimum van € 25,00.
2. De plaats waar Opdrachtgever het Gehuurde wenst te zien afgeleverd c.q. geplaatst, dient aan de verharde weg te liggen en
moet bereikbaar zijn voor de door Opdrachtnemer te gebruiken transportwagens, zulks ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer. Indien dit niet het geval is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nader overleg extra kosten in rekening te
brengen.
Artikel 16: Onderhoud, gebruik en retourlevering/-name
1. Opdrachtgever heeft bij aanvang van de huurperiode het recht om het Gehuurde te (doen) controleren, bij gebreke waarvan
het Gehuurde moet worden geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd. Indien Opdrachtnemer het
Gehuurde bij Opdrachtgever danwel een door Opdrachtgever aan te wijzen locatie aanlevert en/of installeert wordt het Gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak ter beschikking te zijn gesteld behoudens schriftelijke reclamatie
door Opdrachtgever binnen twaalf (12) uur na aanlevering en/of installatie, of zoveel eerder als het Gehuurde in gebruik zal
worden genomen.
2. Opdrachtgever zal het Gehuurde gedurende de huurperiode als een goed huurder te beheren. Het Gehuurde dient uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig zijn aard en bestemming. Alle kosten, voortvloeiend uit gebrekkig of onoordeelkundig gebruik of onderhoud, beschadigingen en herstel, - door welke oorzaak of veroorzaker ook - zullen door Opdrachtgever worden bekostigd. Geringe reparaties tijdens de huurperiode zijn ten allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.
3. Alle lasten en heffingen in het kader van het gebruik, inclusief passende verzekering, van het Gehuurde, komen ten laste van
Opdrachtgever. Voor rekening en risico van Opdrachtgever blijven ook eventueel door hem gewenste aansluiting op nutsfaciliteiten, zoals elektriciteit, waterleiding, gas, riolering en communicatiemiddelen. De gebruikskosten daarvan zijn eveneens
voor rekening van Opdrachtgever.
4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer het Gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen vergoeding, dan wel op enige wijze afstand van het gebruik
van het Gehuurde te doen. Voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is eveneens vereist om het Gehuurde te vervoeren of te doen vervoeren naar een andere dan met Opdrachtnemer overeengekomen locatie.
5. Indien beslag wordt gelegd op het Gehuurde , dan wel surséance van betaling, het faillissement of onder curatele stelling van
Opdrachtgever wordt aangevraagd dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd, en Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van Opdrachtnemer om, het Gehuurde te
voorzien van uiterlijke kentekenen, opdat duidelijk is wie de eigendom heeft. Opdrachtgever verplicht zich dergelijke herkenningstekens in goed zichtbare staat te houden en mag deze tekens nimmer verwijderen.
6. Opdrachtnemer heeft gedurende de gehele huurperiode steeds het recht om het Gehuurde te controleren of te doen controleren, zulks na voorgaande kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventueel benodigde
vergunningen van de overheid.
7. Indien tussen partijen is overeengekomen dat Opdrachtnemer het Gehuurde retour zal nemen, zal Opdrachtnemer, binnen
twee (2) werkdagen na afloop van de huurperiode voor deze retourname hebben zorggedragen. Dit artikel 16 lid 7 laat het
bepaalde in artikel 14 lid 5 onverlet.
8. Bij het einde van de huur dient het Gehuurde schoon en in oorspronkelijke staat te worden terug geleverd. Eventueel door of
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namens Opdrachtgever aangebrachte voorzieningen en/of materialen dienen te zijn verwijderd. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever voor voorlopige ontvangst tekenen. Opdrachtnemer zal het gehuurde binnen vijf (5) werkdagen op volledigheid, beschadiging of gebreken controleren. Is Opdrachtgever in gebreke met teruglevering in oorspronkelijke staat, dan zal Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk opgave doen en zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn
de kosten van herstel, vervanging en/of schoonmaak tegen de door haar gehanteerde tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Kosten van herstel, vervanging of schoonmaak zullen door Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer op factuur worden voldaan.
Artikel 17: Risico
1. Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van het Gehuurde, waaronder dat van beschadiging, verlies en
diefstal, op Opdrachtgever over op het moment van aflevering zoals omschreven in artikel 15.1. Eerst wanneer het Gehuurde
conform artikel 14 lid 5 integraal bij Opdrachtnemer is terugbezorgd, valt het risico terug op Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of goede grond bestaat dat Opdrachtgever zal
tekortschieten en/of het Gehuurde blijkt te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer te individualiseren, zal Opdrachtnemer bevoegd zijn, zonder ingebrekestelling of aankondiging, het Gehuurde aanstonds terug te (laten) halen, ongeacht waar het Gehuurde zich op dat moment bevindt en zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding toekomt. Opdrachtnemer heeft te allen tijde vrije toegang tot het Gehuurde, waar die zich ook mocht bevinden.
3. Indien het Gehuurde tijdens de huur door diefstal of op andere wijze verloren gaat, zal Opdrachtgever de nieuwwaarde van
het Gehuurde aan Opdrachtnemer vergoeden. Bij een vermoeden van diefstal of verduistering zal Opdrachtgever onverwijld
aangifte daarvan doen bij het bevoegde gezag.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 6 december 2013, onder nummer 76/2013
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