ALGEMENE VOORWAARDEN HILTRA VERHUUR B.V. (versie 01-12-2010)
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met
Hiltra Verhuur B.V.
1.2 In deze voorwaarden wordt Hiltra Verhuur B.V.
aangeduid als opdrachtnemer en de wederpartij (huurder
en/of koper) wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet
tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door
opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte
gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan
opdrachtnemer mag uitgaan.
2.2 Opdrachtnemer heeft het recht alle kosten welke hij
moet maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in
rekening te brengen aan opdrachtgever. Indien de
opdracht voor de uitvoering van het werk vervolgens aan
opdrachtnemer wordt verstrekt, zullen deze kosten worden
verrekend.
2.3 De opgegeven prijzen gelden voor levering af
werkplaats, fabriek, werf of magazijn, exclusief
omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken enz.
binden opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst
daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
Artikel 3: Rechten van industriële en intellectuele
eigendom
3.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt
opdrachtnemer de auteursrechten, alsmede alle overige
rechten van intellectuele of industriële eigendom op de
door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen,
tekeningen en offertes.
Deze stukken blijven eigendom en mogen zonder zijn
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden
gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze
worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor
kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is
gehouden deze zaken op eerste verzoek aan
opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete
van€ 5.000,00 per dag.
Artikel 4: Huur- en/of koopovereenkomsten
4.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen
pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door
opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt
uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer,
dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan
de overeenkomst.
4.2 In de huur- en/of koopovereenkomst wordt vermeld
wat opdrachtnemer aan opdrachtgever heeft verhuurd
en/of verkocht, zoveel mogelijk met vermelding van
aantallen type- en serienummers, kleur en eventuele
andere bijzondere kenmerken, hierna te noemen het
gehuurde. Tenzij in de huur- en/of koopovereenkomst
anders aangegeven, verkeren alle goederen in goede,
onbeschadigde staat.
4.3 De huurperiode begint op de dag waarop het gehuurde
het bedrijf van opdrachtnemer verlaat en eindigt op de dag
van terugbezorging van het gehuurde aan het adres van
opdrachtnemer, met in acht neming van de opzegtermijn.
4.4 Indien de huurperiode van het gehuurde meer dan 53
weken bedraagt, wordt er (jaarlijks) een inspectie van het
gehuurde op functiebehoud door opdrachtnemer

uitgevoerd. Genoemde kosten van deze inspectie zijn voor
rekening van opdrachtgever.
4.5 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden
van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover
deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen
alle werknemers en medewerkers die geen procuratie
hebben.
4.6 Opdrachtgever is verplicht om adreswijzigingen tijdig,
maar in ieder geval tien dagen vóór de verhuizing
schriftelijk aan opdrachtnemer op te geven.
Artikel 5: Beëindiging huurovereenkomst
5.1 De huurovereenkomst eindigt door het verloop van de
tijd, waarvoor zij is aangegaan. Indien een
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan,
eindigt deze door opzegging door opdrachtgever aan
opdrachtnemer met inachtneming van een opzegtermijn
van 4 kalenderweken. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden.
5.2 De huurovereenkomst eindigt terstond:
- indien opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiende
uit de huurovereenkomst niet of niet tijdig nakomt,
waaronder tijdige betaling van de huurfakturen;
- indien beslag wordt gelegd op het gehuurde aanwezig bij
opdrachtgever;
- indien het faillissement van opdrachtgever wordt
aangevraagd, dan wel opdrachtgever (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt;
- indien opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt
gesteld of buiten Nederland gaat wonen, dan wel zijn
onderneming liquideert.
5.3 Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer
onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van een
eventuele beslaglegging op het gehuurde dan wel op
andere bezittingen of eigendommen van opdrachtnemer
alsmede van aanvraag van het faillissement van
opdrachtgever, aanvraag van (voorlopige) surseance van
betaling, onder curatele stelling van opdrachtgever, het
voornemen van opdrachtgever om Nederland te verlaten
dan wel het voornemen tot liquidatie van de onderneming
van opdrachtgever.
In die gevallen zijn openstaande huurtermijnen terstond
opeisbaar en heeft opdrachtnemer het recht het gehuurde
terstond tot zich te nemen, onverminderd het recht van
opdrachtnemer om van opdrachtgever een vergoeding
voor kosten, schade en rente te vorderen.
5.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer bij het
aangaan van een huurovereenkomst voor betreding van de
plaats(en) waar de gehuurde zaken zich bevinden, en deze
te (laten) onderzoeken dan wel het gehuurde tot zich te
(doen) nemen in geval van (tussentijdse) beëindiging van
de huurovereenkomst.
5.5 Ingeval van beëindiging van de huurovereenkomst,
zal de opdrachtgever het gehuurde in dezelfde staat,
onbeschadigd en gereinigd retour leveren aan
opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal binnen 2
kalenderweken na de retour levering het gehuurde
inspecteren, desgewenst in aanwezigheid in aanwezigheid
van opdrachtgever, en zal na inspectie aan opdrachtgever,
indien van toepassing, schriftelijk opgave doen van
manco’s gebreken en /of beschadigingen. Opdrachtnemer
is gerechtigd het retour geleverde gehuurde op kosten van
opdrachtgever te hestellen en te reinigen, indien van
toepassing. Kosten hiervoor zullen door opdrachtnemer
aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.6 In geval van (voortijdige) beëindiging van een
huurovereenkomst(en) met een bepaalde huurtermijn, is
opdrachtgever altijd de huurprijs tot en met de laatste dag
van de overeengekomen huurtermijn aan opdrachtgever
verschuldigd.
Artikel 6: (Huur)prijzen
6.1 De overeengekomen prijzen zijn genoteerd in Euro’s,
exclusief 19% BTW, af fabriek en gebaseerd op de kosten
van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
6.2 Hiltra Verhuur b.v. behoudt zich het recht voor de
huurtarieven tussentijds te indexeren. Dit geschiedt op
basis van de consumentenprijsindexcijfers (CPI), bepaald
door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
6.3 De huurprijs wordt per dag berekend
(1week=7dagen). Gedeelten van een dag gelden als een
volledige dag.
6.4 De huurprijs is verschuldigd vanaf de dag dat het
gehuurde op transport gaat naar opdrachtgever.
Als laatste huurdag wordt aangemerkt de dag dat het
gehuurde bij opdrachtnemer geretourneerd is.
(zie ook 8.2)
6.5 Wanneer door opdrachtgever voor de uitvoering van
het werk opdrachtnemer materialen of grondstoffen en
andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft
opdrachtnemer het recht in de aanneemsom te berekenen
respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een
maximum van 10% van de kostprijs van de bijgeleverde
zaken.
Artikel 7: Waarborgsom (niet inzake koop)
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht om een waarborgsom
te vragen. Ingeval een waarborgsom wordt gevraagd is
opdrachtnemer verplicht, voordat deze het gehuurde in
ontvangst kan nemen, de waarborgsom te betalen.
Opdrachtnemer is verplicht deze waarborgsom bij
beëindiging van de huurovereenkomst aan opdrachtgever
terug te betalen, indien en zodra opdrachtgever op dat
moment aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer
heeft voldaan.
7.2 Opdrachtnemer is over de waarborgsom geen
rentevergoeding verschuldigd.
Artikel 8: Levertijd en leverplaats
8.1 Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf of
magazijn ter keuze van opdrachtnemer.
8.2 De levertijd wordt opdrachtgever bevestigd op de
definitieve orderbevestiging
8.3 De opdrachtnemer zal er naar streven zich zo
nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen
aflevertermijn te houden. De aflevertermijn geldt echter
bij benadering en is nimmer een fatale termijn.
8.4 Opdrachtnemer zal pas tot levering overgaan indien,
voor huur, de huurovereenkomst of , ingeval van koop, de
orderuitvoeringsspecificatie rechtsgeldig ondertekend
aan opdrachtnemer geretourneerd is/zijn.
8.5 Wanneer de zaken na het gereed melden door
opdrachtgever niet worden afgenomen op het
overeengekomen tijdstip worden de zaken desondanks
geacht geleverd te zijn, en staan de zaken ter beschikking
van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en
risico opgeslagen.
8.6 Het gehuurde dient geplaatst te worden op een door
opdrachtgever te leveren fundament dat is berekend op de
te verwachten belastingen. De gehele oppervlakte onder

het gehuurde dient vlak, verhard en waterpasvlak (geen
afloop!) aangelegd te worden.
8.7 Voedingsleidingen, voor aarding, water, elektra en/of
ventilatie, van en naar het gehuurde, dient door
opdrachtgever te worden verzorgd.
8.8 Het is opdrachtgever niet toegestaan om het gehuurde
te verplaatsen buiten de locatie waarvoor opdrachtgever
het heeft gehuurd, zonder schriftelijke toestemming van
de opdrachtnemer.
Artikel 9: Aflevering en (retour)transport
9.1 Indien partijen overeenkomen dat opdrachtnemer het
gehuurde brengt en/of terughaalt, zijn de kosten daarvan
voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 Transportkosten zijn gesteld op basis van
combinatievracht, geleverd en gelost direct naast de
vrachtwagen. Maximaal 0,5 uur laden/lossen vrij. Extra
laad/losuren worden op basis van nacalculatie aan
opdrachtgever in rekening gebracht.
9.3 Transportkosten voor levering naar ZeeuwsVlaanderen, de Waddeneilanden en bepaalde
binnenstedelijke gebieden waarvoor speciale
vervoersvoorwaarden gelden, zijn toeslagen op de
transportprijs van toepassing.
9.4 Plaats van bestemming dient via verharde weg,
berekend op zware verkeerslasten, vrij bereikbaar te zijn.
Toegang(en) en hijshoogte(n) dienen toereikend te zijn.
9.5 Indien opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever heeft
verplicht het gehuurde bij opdrachtgever retour te halen,
zal opdrachtnemer zulks doen binnen een periode van 3
(drie) weken, te rekenen vanaf het moment dat
opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft medegedeeld dat
het gehuurde kan worden opgehaald.
9.6 Bij aflevering van het gehuurde en/of gekochte dient
opdrachtgever het geleverde te controleren op
voltalligheid, kwaliteit en deugdelijkheid.
Artikel 10: Gebruik (niet inzake koop)
10.1 Opdrachtgever zal het gehuurde overeenkomstig de
aard en bestemming hiervan gebruiken.
10.2 Opdrachtgever dient de gebruiks- en
veiligheidsinstructies die op het gehuurde van toepassing
zijn, dan wel vanwege opdrachtnemer of (semie)overheid
worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen.
10.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het
gehuurde door deugdelijke voorzieningen van de
buitenwereld wordt afgeschermd. Deze verplichting geldt
vanaf het moment dat opdrachtgever het gehuurde onder
zich heeft, tot het moment waarop het gehuurde is geladen
voor retour transport naar opdrachtnemer.
10.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde
geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur,
gebruik of bewaring te geven zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
Artikel 11: Onderhoud van het gehuurde
11.1 Het gehuurde wordt in goede staat ter beschikking
gesteld aan opdrachtgever.
11.2 Opdrachtgever zal gedurende de huurperiode er voor
zorg dragen dat het gehuurde in goede staat van
onderhoud blijft verkeren.
11.3 Indien er zich defecten voordoen aan het gehuurde,
verplicht opdrachtgever zich dit bij eerste gelegenheid te
melden aan opdrachtnemer.
11.4 Het is opdrachtgever verboden zonder schriftelijke
toestemming van de opdrachtnemer reparaties aan het
gehuurde uit te voeren.
11.5 Reparaties zijn voor rekening van opdrachtgever, en
zullen op basis van werkelijke reparatie- en reiskosten
doorbelast worden aan opdrachtgever.

Artikel 12: Betaling
12.1 Facturen van opdrachtnemer dienen te worden
voldaan op de door opdrachtnemer aangegeven wijze
zonder beroep op korting, opschorting of verrekening.
12.2 Huurfakturen: uitsluitend per automatische incasso
per huurtermijn van 4 weken. Transportkosten voor aanen retourlevering resp. op de eerste en de laatste faktuur.
Transportkosten voor retourlevering kunnen worden
geïndexeerd c.q. aangepast naar het op moment van
retourlevering geldende tarieven.
12.3 Verkoopfakturen: hiervoor geldt een betalingstermijn
van 100% voor levering, af fabriek.
12.4 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te
leveren of met de levering of de nakoming van de
opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende
zekerheid voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen.
Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid
te stellen geeft opdrachtnemer het recht schriftelijk te
verklaren de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding
van onkosten en winstderving.
12.5 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het
gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken
verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke
verplichtingen van opdrachtgever.
12.6 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele
vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
12.7 Het gehele openstaand saldo is in elk geval
onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling (weigering
incasso) van de overeengekomen termijn op de vervaldag,
wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt,
surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele
stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken
of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en
wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt
ontbonden.
12.8 Ingeval van niet of niet tijdige betaling van de huur
(storno incasso) is opdrachtgever een rentevergoeding
verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf
vervaldatum factuur. Ingeval van niet, niet tijdige of niet
deugdelijke nakoming van de verplichtingen
voortvloeiende uit de huurovereenkomst door
opdrachtgever zijn de buitengerechtelijke kosten voor
rekening van opdrachtgever. Die buitengerechtelijke
kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom met een
minimum van €150,00.
Ingeval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming
van de overeenkomst door opdrachtgever is
opdrachtnemer gerechtigd om de nakoming van al zijn
verplichtingen op te schorten, totdat opdrachtgever alsnog
volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
12.9 Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de
hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen
alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige)
betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn
door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval
wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de
hulp van een derde heeft verzekerd.
Artikel 13: Garantie
13.1 Op constructie- en materiaalfouten geldt een
garantieperiode van 3 maanden na levering, tenzij
anders schriftelijk aangeboden en overeengekomen.
(enkel inzake een kooptransactie)
13.2 Bij eventuele ondeugdelijke levering is

opdrachtnemer gerechtigd tot het alsnog leveren van het
ontbrekende, en/of herstel van het geleverde.
13.3 Buiten de garantie vallen gebreken die geheel
of gedeeltelijk het gevolg zijn van beschadiging door een
ongeval, verkeerd of onoordeelkundig gebruik, misbruik
of verkeerde toepassing, normale slijtage, op aanwijzing
van opdrachtgever gebruikte materialen/constructies, of
van door opdrachtgever zelf aangebrachte
wijzigingen/verrichte reparaties.
13.4 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al
zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst en uit deze voorwaarden jegens
opdrachtnemer heeft voldaan.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer
is beperkt tot nakoming van de in artikel 13 van deze
voorwaarden omschreven garantiebepalingen.
Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van
andere kosten en/of schade.
14.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor
indirecte schade, behoudens indien en voor zover er
sprake is van grove schuld aan de zijde van
opdrachtnemer.
14.3 Opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk
voor bedrijfsschade, milieuschade, of schade veroorzaakt
door hulppersonen van opdrachtnemer.
14.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welke
hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot die schade
waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken
had behoren te zijn.
14.5 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren ter zake
van alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade, waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer
in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever
is uitgesloten.
14.6 Alle belastingen, heffingen en rechten in verband met
het gehuurde geheven, zijn voor rekening van de
opdrachtgever, evenals eventuele schade’s of boete’s,
ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan
wettelijke bepalingen of andere voorschriften van
overheidswege.
14.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het geheel of
gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde
tijdens de huurperiode ten gevolge van diefstal,
verduistering, brand, vernieling, beschadiging of welke
andere oorzaak dan ook.
14.8 Indien opdrachtgever niet in staat is, om welke reden
dan ook, het gehuurde aan het einde van de huurperiode
wederom ter beschikking van opdrachtnemer te stellen of
indien het gehuurde niet volledig of beschadigd ter
beschikking van opdrachtnemer wordt gesteld, dient
opdrachtgever aan opdrachtnemer een schadevergoeding
te betalen ter hoogte van de vervangingswaarde van het
gehuurde, respectievelijk ter hoogte van de herstelkosten
van deze schade aan het gehuurde.
14.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet of niet
tijdige ter beschikkingstelling van het gehuurde aan
opdrachtgever, en evenmin voor het niet of niet deugdelijk
functioneren van het gehuurde. Opdrachtnemer heeft
hooguit de verplichting om vervangende goederen ter
beschikking te stellen. Voor zover opdrachtnemer
aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van
opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
Artikel 15: Assurantie en schade (niet inzake verkoop)
15.1 Gedurende de huurperiode is het gehuurde niet
verzekerd door opdrachtnemer.

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verzekering van
het gehuurde.
15.2 Opdrachtgever is verplicht elke schade aan het
gehuurde onmiddellijk aan opdrachtnemer te melden.
15.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan (schade)herstel
en/of reparaties aan het gehuurde zelf uit te voeren, dit
dient door opdrachtnemer te geschieden.
15.4 De kosten voor reparatie en/of herstel zijn voor
rekening van de opdrachtgever, en worden op basis van de
werkelijke reparatiekosten doorbelast.
Artikel 16: Reclamaties of klachten
16.1 Klachten over uiterlijk zichtbare gebreken dienen zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 uur na
aflevering, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden
opgegeven op straffe van verval van rechten.
16.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na
ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
16.3 Klachten over de kwaliteit van het geleverde dienen
binnen 8 dagen, nadat opdrachtgever een gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken,
schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer te zijn gebracht
op straffe van verval van rechten.
Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
(niet voor verhuurtransacties)
17.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende
voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer
geleverde of nog te leveren zaken.
Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te
leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van
opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de
overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet
betaald heeft.
Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of
nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of
nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke
overeenkomsten niet betaald heeft en zolang
opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft
voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van
boete, rente en kosten.
17.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande
vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door
opdrachtnemer geleverde zaken te vervreemden en/of op
deze geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos
pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden
die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste
verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij
niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.
Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen
ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt
gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan
verduistering zou schuldig maken.
17.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichtingen uit de
overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te
voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze
zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de
oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken,
terug te nemen. Opdrachtgever machtigt door het
verstrekken van de opdracht(en) opdrachtnemer de plaats
te betreden waar deze zaken zich bevinden.
17.4 Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het
moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen
uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het
eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van
pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere
aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft.
Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer
zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat
kader vereist zijn.

Artikel 18: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
18.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst
deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten
gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend waren,
heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
uitvoering mogelijk blijft.
18.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de
nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet
in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in
omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en
buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.
18.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te
verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van
opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet
voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun
verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen
of het verloren gaan van de te verwerken materialen,
import- of handelsverboden.
18.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de
nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke
onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk
geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden
zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van
de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
18.5 Als de opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is
nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de
overeengekomen prijs op grondslag van het reeds
verrichte werk en de gemaakte kosten.
Artikel 19: Ontbinding huurovereenkomst
19.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke
verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens
opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot
opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst
opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een
redelijk termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na
te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke
tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk
dient te melden.
19.2 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen
op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de
nakoming van zijn verplichtingen.
19.3 Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding,
zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft
hij steeds het recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en
redelijke kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding
kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan
maken van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties
en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor
de reeds door hem verrichte prestaties.
19.4 Het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van het
gehuurde dan wel het niet of niet tijdig retourhalen van het
gehuurde en het niet of niet goed functioneren van het
gehuurde, geeft opdrachtgever geen recht tot ontbinding
van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding.
Artikel 20: Toepasselijk recht
20.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.

20.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet
van toepassing evenmin als enige toekomstige
internationale regeling inzake koop van roerende
lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan
worden uitgesloten.
20.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en
overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden
onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter
die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer
tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
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