Artikel 1. Algemeen
1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten

van koop en verkoop, overeenkomsten van huur en verhuur, leveringen van goederen, en alle gevallen
waarbij door ons diensten worden verricht, reparaties daaronder begrepen.
1.2

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts, indien en voor zover zulks door HDL

Klimmaterialen schriftelijk is bevestigd en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende
bedingen werden gemaakt.
1.3

HDL Klimmaterialen zal bij de uitvoering van alle opdrachten van haar cliënten de nodige

zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met hun gerechtvaardigde belangen
rekening houden. In het navolgende wordt met “ons/wij” bedoeld “HDL Klimmaterialen” in haar
hoedanigheid van aanbieder, verkoper, verhuurder, leverancier, opdrachtnemer, uitvoerder, reparateur
e.d.
1.4

Onder ‘huurder’ of ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-)persoon, die

met onze onderneming een overeenkomst van huur, koop of onderhoud/service heeft afgesloten,
respectievelijk wenst te sluiten, en behalve dezen, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.5

Indien wij met de huurder/afnemer een overeenkomst hebben afgesloten waarbij de

toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van
toepassing bij eventuele door de huurder/afnemer nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, of per
e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
1.6

HDL Klimmaterialen (hierna ook verhuurder) geeft hierbij aan huurder in huur de op dit contract

omschreven materialen. Huurder verklaart deze materialen te huren tegen de in de overeenkomst
vermelde voorwaarden. Huurder verklaart de hiervoor bedoelde goederen incl. de daarbij horende
accessoires, in goede staat te hebben ontvangen en verplicht zich deze na afloop van de huurperiode in
goede staat weer terug te geven.
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten

2.2

Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig

mogelijk opgegeven. Deze zijn echter voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is
bevestigd.
Artikel 3. Overeenkomst
3.1

Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit

aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2

De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de huurder en de

verhuurder de overeenkomst tekenen en gaat in naar gelang het geval: - bij afhalen, op het ogenblik
dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt bij de verhuurder. – bij bezorgen, op het ogenblik dat
het gehuurde geladen wordt door verhuurder.

3.3

HDL Klimmaterialen behoudt zicht het recht tot weigering van verhuur en HDL Klimmaterialen

verhuurt geen machines voor het gebruik in het buitenland.
3.4

Tenzij schriftelijk een andere huurperiode is overeengekomen, wordt de overeenkomst

aangegaan voor de tijd van maximaal 2 weken gerekend vanaf de overeengekomen aanvangsdatum.
3.5

Bij het bepalen van de huurtijd worden weekenden (zaterdag en zondag) als 1 dag gerekend

mits er maximaal 8 machine draaiuren gewerkt zijn. Alle weekdagen, inclusief feestdagen tellen als een
gehele dag tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een dag is maximaal 8 draaiuren.
3.6

De dag waarop het gehuurde voor 09.00 uur

’s ochtends is terugbezorgd zal niet meer worden meegerekend in de bepaling van de verschuldigde
vergoeding.
Artikel 4. Legitimatie bij verhuur
Huurder moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) waarvan
het nummer op het huurcontract vermeldt dient te worden.
Artikel 5. Waarborgsom verhuur
5.1

Verhuurder kan van huurder een waarborgsom verlangen, welke in overleg tussen huurder en

verhuurder is bepaald en op de eerste pagina van het verhuurcontract is vermeld. Na inlevering van de
gehuurde goederen volgt restitutie van de waarborgsom, onder aftrek van eventuele nog onbetaalde
huurpenningen en/of schadevergoedingen of kosten die verhuurder moet maken om de goederen weer in
staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen.
5.2

Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst de dan totaal door huurder

verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijden, zijn wij gerechtigd
aanvulling van de waarborgsom door huurder met het door ons vast te stellen bedrag te verzoeken.
Indien huurder aan dit verzoek tot aanvulling geen gevolg geeft, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Artikel 6. Levering
6.1

Huurder wordt geacht de gehuurde materialen zelf te vervoeren of te laten vervoeren. Indien

verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal, tegen vergoeding, bij huurder
te bezorgen zal verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen
leveringstermijn te houden. Het niet nakomen van de levertijd kan nooit aanspraak doen geven op
schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door huurder. Over de dagen gedurende
welke verhuurder niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen van huurder, is deze
daarvoor geen huur verschuldigd.
6.2

Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde

goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van of namens verhuurder worden deze
werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder
verantwoording van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover verhuurder aansprakelijk.

6.3

Het risico van de aangekochte zaak gaat over op het moment dat HDL Klimmaterialen deze ter

beschikking stelt aan de opdrachtgever.
6.4

Bij aflevering dient de afnemer/ huurder te onderzoeken of het geleverde beantwoord aan de

overeenkomst. Afwijkingen of gebreken ten opzichte van het tijdstip dat de overeenkomst werd gesloten,
dienen binnen twee dagen na aflevering aan HDL Klimmaterialen te worden gemeld. Na deze termijn
vervalt het recht een beroep te doen op deze gebreken of afwijkingen.
6.5

HDL Klimmaterialen garandeert uitsluitend dat de goederen op het moment van levering

functioneren overeenkomstig het doel.
6.6

De afnemer die een beroep op garantie wil doen is gehouden dit aan HDL Klimmaterialen te

melden. Na melding beoordeelt HDL Klimmaterialen zelf of het gebrek onder de garantieregeling valt en
wie de reparatie uitvoert. Indien de afnemer zelf en zonder toestemming van HDL Klimmaterialen
opdracht heeft gegeven tot reparatie door derden komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening
van de afnemer.
6.7

Indien de kosten van reparatie de waarde van de zaak benaderen of overtreffen is HDL

Klimmaterialen naar keuze gerechtigd aan de afnemer de koopsom te vergoeden, dan wel de reparatie
uit te voeren. Kiest HDL Klimmaterialen voor vergoeding van de koopsom dan is zij gerechtigd het goed
tegen betaling van de koopsom bij de afnemer terug te halen, zonder gehoudenheid van vergoeding van
verdere schade en/ of winstderving.
Artikel 7. Prijs en betaling
7.1

Tenzij anders aangegeven, zijn de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen gesteld in euro’s

en exclusief omzetbelasting, transportkosten, alsmede belastingen en heffingen die door de overheid
worden opgelegd ter zake de levering en/ of het vervoer.
7.2

Tenzij betaling vooraf is overeengekomen, geldt een betalingtermijn van 14 dagen na

factuurdatum waar mogelijk middels een automatisch incasso machtiging. Betaling dient plaats te vinden
zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij in rechte is vast komen te staan dat
aan de afnemer een recht op compensatie of opschorting toekomt.
7.3

Indien de afnemer na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met afname of betaling is HDL

Klimmaterialen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en goederen aan een derde te verkopen en/ of
te verhuren en/ of te leveren. De daarmee gemoeide kosten en/ of winstderving komen volledig voor
rekening van de afnemer. HDL Klimmaterialen is gerechtigd deze kosten en/ of winstderving te
compenseren met al hetgeen zij van de afnemer onder zicht heeft, ongeacht de bestemming van de
ontvangen bedragen.
7.4

Indien de afnemer niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen is HDL Klimmaterialen

gerechtigd zowel voor als na de levering zekerheid te verlangen van de afnemer. Indien de door HDL
Klimmaterialen verlangde zekerheid niet of niet tijdig wordt gesteld is zij gerecht naar keuze haar
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomsten te ontbinden. Alle hieruit
voor HDL Klimmaterialen voortvloeiende schade en winstderving komt volledig voor rekening van de
afnemer.
7.5

Indien de afnemer niet binnen 14 dagen na factuurdatum tegen een factuur protesteert, wordt

deze geacht door de afnemer te zijn aanvaard.

7.6

Indien de afnemer ondanks aanmaning en sommatie in gebreke blijft met de nakoming van zijn

verplichtingen, is HDL Klimmaterialen gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten,
zonder dat daardoor de verplichtingen van de afnemer worden opgeschort.
7.7

Indien tussen partijen betaling in termijnen is overeengekomen dient de afnemer aan HDL

Klimmaterialen een automatische incassomachtiging te verstrekken. Wordt een incasso gestorneerd of
geweigerd dan is de afnemer dadelijk en zonder nadere in gebreke stelling in verzuim. Ingeval van niet
tijdige betaling van termijnen of storneren, vervalt het recht op betaling in termijnen en is de afnemer
dadelijk de (resterende) hoofdsom verschuldigd.
7.8

Bij niet tijdige betaling is de afnemer naast de hoofdsom tevens buitengerechtelijke

incassokosten en rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke rente en is verschuldigd vanaf
de vervaldatum van de factuur of de vervaldatum van de hoofdsom op basis van het voorgaande artikel.
De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van
250, - euro per onbetaald gelaten factuur.
7.9

Alle door HDL Klimmaterialen geleverde goederen blijven haar eigendom totdat deze volledig

door de afnemer zijn voldaan. Betalingen strekken eerst in mindering op (incasso) kosten, winstderving
en rente en strekken eerst dan in mindering op de hoofdsom. Is bij een transactie een veelheid aan
goederen geleverd dan gaat de eigendom van alle geleverde goederen tezamen eerst op de afnemer
over, wanneer de factuur voor de gehele leverantie integraal is voldaan.
7.10

Indien de huurder één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet stipt nakomt, indien

beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de huurder of op goederen die bij huurder
in gebruik dan wel aanwezig zijn, alsmede indien huurder surseance van betaling aanvraagt of in staat
van faillissement geraakt dan wel geheel of gedeeltelijk handelingsonbevoegd wordt, onder curatele of
bewind wordt gesteld, dan wel Nederland metterwoon verlaat, heeft de verhuurder door het enkel
constateren van dit feit het recht om deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen terwijl
in dat geval de huurder gehouden is om de nog niet verschenen huurtermijnen ineens en onmiddellijk te
betalen, onverminderd het recht van de verhuurder om verdere vergoeding van kosten, schade en
interesse te vorderen en onverminderd rechten van verhuurder op grond van artikel 6:65 BW.
7.11

Huurder is verplicht op straffe van een boete van €2.500,- per overtreding, om aan verhuurder

onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging of indien zich één der overige in artikel 6.10
genoemde feiten of omstandigheden voordoet en tevens is huurder verplicht om de beslag leggende
deurwaarder, de curator of de bewindvoerder, onverwijld inzage te geven in de onderhavige
overeenkomst en te verzoeken om mee te werken aan ter beschikkingstelling van het gehuurde aan de
verhuurder. Huurder is tevens verplicht om verhuurder te vrijwaren van alle aanspraken die derden op
het gehuurde (mochten) willen doen gelden.
7.12

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is

huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75. De
kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:







over de eerste € 3.000

15%

over het meerdere tot € 6.000

10%

over het meerdere tot € 15.000

8%

over het meerdere tot € 60.000

5%

over het meerdere vanaf € 60.000

3%

7.13

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande

berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
Artikel 8. Risico en aansprakelijkheid
8.1

Gedurende de huurperiode is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder vertrouwt

erop dat huurder met het gehuurde object omgaat als ware het huurders eigendom. Verhuurder is niet
aansprakelijk enige schade aan het gehuurde of schade die ontstaat na in ontvangst nemen van het
gehuurde, noch voor de daardoor ontstane indirecte schade. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor
enige directe of indirecte schade en/of letsel, welk mocht worden toegebracht door het gehuurde.
Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen of te vrijwaren voor alle vorderingen, welk derden
tegen verhuurder aanhangig maken ter zake van het door gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel.
Ingeval directe of indirecte schade ontstaat a.g.v. een door huurder aan te tonen technisch mankement,
dat in aanleg van het gehuurde aanwezig was kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor
geldelijke gevolgen hiervan, met een maximum van €200,-- per ongeval. Verhuurder zal in dat geval het
gehuurde terugnemen en de reparatiekosten, die direct samenhangen met het hiervoor bedoelde
technische mankement voor haar rekening nemen. De normale uit dit contract voortvloeiende kosten
blijven voor rekening van de huurder.
8.2

De huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan door het (gebruik van het)

gehuurde toegebracht of ontstaan, waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal,
vervreemding, beschadiging en totaal verloren gaan. Verhuurder zal voor herstel of vervanging zorg
dragen, waarbij de kosten voor rekening van huurder komen.
8.3

Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding

verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.
8.4

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van het gehuurde wordt door

verhuurder verzorgd op basis van de in de branche geldende gebruiken.
8.5

Het eventueel van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde

aansprakelijkheidsverzekering komt voor rekening van de huurder.
8.6

In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder

verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De huurder is volledig aansprakelijk voor
alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van de huurder.
8.7

De huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden

voorkomen of beperkt.
8.8

In het geval van mogelijke opzet of grove schuld van de zijde van huurder, zal verhuurder de

geleden schade op grond van zijn WAM-verplichtingen op huurder kunnen verhalen.
8.9

Verhuurder is aansprakelijk voor schade die huurder lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitend

gevolg is van een aan verhuurder toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in
aanmerking die schade waartegen verhuurder verzekerd is, dan wel volgens de in de branche geldende
gebruiken redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
8.10

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a)

bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

b)

schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen:

c)
8.11

opzichtschade, waaronder schade aan lading en last.
Voor de casco-verzekering wordt standaard een bedrag van 7% over de bruto huurprijs in

rekening gebracht. Wel geldt er een eigen risico per schadegeval en bij diefstal afhankelijk van de
waarde van het gehuurde.
Artikel 9.Uitlenen of onderverhuur.
Het verhuurde materiaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd
zonder dat verhuurder daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle niet aan verhuurder toe te rekenen omstandigheden die
redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming of tijdige nakoming van de overeenkomst in de weg
te staan. Ingeval van overmacht stelt verhuurder huurder hiervan onverwijld in kennis en is verhuurder
gerechtigd te zijner keuze de overeenkomst op te schorten, dan wel schriftelijk te beëindigen, zonder dat
huurder daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. Ingeval van beëindiging van de
overeenkomst door verhuurder zal deze, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, van rechtswege
zijn ontbonden. Eventuele vooruitbetaalde termijnen zullen door verhuurder aan huurder worden
terugbetaald.
Artikel 11. Ontbinding
Als huurder de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van
verhuurder en verhuurder hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden
ontbonden. Verhuurder heeft in dat geval in ieder geval recht op betaling van de nog verschuldigde
huurtermijnen.
Artikel 12. Wegraken materiaal.
Indien huurder niet in staat is om welke reden dan ook, het gehuurde materiaal aan verhuurder te
(laten) bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te
betalen, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde materiaal.
Artikel 13. Geschillen
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen verhuurder en
huurder, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van burgerlijke rechter die
bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
Verhuurder kan daarnaast te allen tijde beslissen om een geschil te laten beoordelen door de bevoegde
instanties uit het land van herkomst van de huurder.
Artikel 14. Kosten niet nakomen contract

Ten laste van huurder komen de werkelijk gemaakte kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
maatregelen, welke verhuurder zelf of via derden voor het geldend maken van zijn rechten als gevolg
van dit contract nuttig of noodzakelijk mocht achten.
Artikel 15. Eigendom en inspectie.
Verhuurder blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurd materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode
en heeft het recht om in overleg met huurder controle op de aanwezigheid en het onderhoud van het
gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen. Huurder is verplicht om de door verhuurder aangebrachte
kenmerken op de machine te laten zitten, zonder deze te vervormen, te beschadigen of te veranderen.
Mocht door omstandigheden het kenmerk van de machine losraken, dan is de huurder verplicht deze
toch samen met de machine bij de verhuurder in te leveren.
Artikel 16. Reparaties en Inruil
16.1

Onverminderd de overige bepalingen gelden in geval van reparaties of inruil van goederen de

navolgende bepalingen: Wanneer bij koop van een nieuwe “machine” tegen inruil van een gebruikte
“machine”, de koper van de nieuwe machine in afwachting van de levering daarvan de in te ruilen
machine blijft gebruiken, dan wordt de in te ruilen machine eerst eigendom van HDL Klimmaterialen,
nadat feitelijke levering daarvan aan ons heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip zijn alle kosten, schaden
en waardevermindering, als gevolg van het gebruik, schadegevallen of gebrek aan onderhoud, voor
rekening en risico van de koper van de nieuwe machine. Een wijziging of verhoging van de
overeengekomen prijs van de nieuwe machine ingevolge het bepaalde onder “prijzen” leidt niet tot een
dienovereenkomstige wijziging of verhoging van de inruilprijs, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen. Wij zijn gerechtigd de overeengekomen inruilprijs te herzien in geval van verlenging
van de levertijd van een nieuwe machine.
16.2

Door ons, c.q. na uitbesteding in onze opdracht door derden, verrichte herstel- en/of

onderhoudswerkzaamheden worden door HDL Klimmaterialen gegarandeerd gedurende een periode van
één maand te rekenen vanaf het tijdstip van het gereedkomen van de werkzaamheden, mits de cliënt in
principe onmiddellijk na het constateren van het gebrek, doch uiterlijk binnen acht dagen na deze
constatering, reclameert en wij in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te verhelpen. Elke
aanspraak op deze garantie vervalt indien derden, zonder onze voorkennis en toestemming,
werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte
werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de absolute noodzaak
tot onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en zulks kan worden aangetoond aan de hand van de door
de betrokken reparateur verstrekte gegevens.
16.3

Vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien deze

zulks bij het geven van de reparatieopdracht uitdrukkelijk heeft verzocht. In alle overige gevallen wordt
de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen
te onzen gunste, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op enigerlei vergoeding kan maken.
Artikel 17. Montage, Installatie, Opstelling en Inbedrijfstelling
Alle montage-, installatie-, opstellings-en in bedrijfstellings werkzaamheden, alsmede alle bijwerkzaamheden, die niet tot de montage behoren zijn, met inachtneming van de rechtsregels van
openbare orde en goede trouw, behoudens het uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen, voor
risico en rekening van de opdrachtgever.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden
HDL Klimmaterialen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtrede, HDL Klimmaterialen zal de
gewijzigde voorwaarde aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is
medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is
medegedeeld.

