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Aansprakelijkheid
1.1 Huurder is aansprakelijk voor schade die verhuurder lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is
van een aan huurder toe te rekenen tekortkoming.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen huurder verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
1.2 Als het voor huurder ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke
condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te
verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door huurder voor de onderhavige
overeenkomst in rekening is gebracht.
1.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Huurder dient zich
desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
b. Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de
uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich
bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Huurder dient zich desgewenst tegen
deze schade te verzekeren.
c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
ondergeschikten van huurder.
1.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens huurder aangeleverd materiaal
ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
1.5 Verhuurder vrijwaart huurder voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit door verhuurder geleverde producten en/of materialen.

Huurperiode
2.1 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije
dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als halve of hele dag.
2.2 De huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons te
retourneren.
2.3 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft verhuurder het
recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat het huurobject alsnog geretourneerd wordt.
2.4 Ophalen en terugbrengen van machines kan allemaal in overleg.
2.5 Bezorgen kan ook, maar er zijn wel kosten aan verbonden.

Risico
3.1 Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking is gesteld aan de huurder, voor risico van
Huurder.
3.2 Indien buiten de schuld van de huurder schade/storing aan het huurobject is ontstaan, heeft hij recht op
Vervanging door gelijkwaardig materieel gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.
3.3 Bij diefstal, schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.
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Verplichtingen van huurder
4.1 Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin huurder deze heeft
ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden, gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij
aflevering.
4.2 Identiteitsbewijs wordt geacht bij u te hebben i.v.m. controle van gegevens van huurder.
4.3 Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van juiste brandstof en smeermiddelen en voor op het peil
houden van het oliepeil van het huurobject gedurende de gehele huurperiode.
4.4 Machines worden vol geleverd, dus ook weer vol afgeleverd.
4.5 Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf
reparaties te verrichten, behoudens op grond van door verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.
4.5 Huurder is verplicht elke schade en/of gebrek aan het huurobject onmiddellijk aan verhuurder te melden.
4.6 Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij nadrukkelijk anders
overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.
4.7 Huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en of gebruiken zonder Schriftelijke en
voorafgaande goedkeuring van verhuurder.
4.8 Kentekenplaten voor aanhangers moeten zelf worden verzorgd door huurder.
4.9 Deugdelijk materiaal aan auto zelf, zoals stekkers en breekkabelbeugel moet worden verzorgd
door huurder zelf. Wij nemen als verhuurder hier geen verantwoording voor.
4.10Bij schade door overschrijding van het maximum laadvermogen blijft de huurder aansprakelijk voor alle
ontstane schade.
4.11Bij verhuur aanhanger draagt huurder de zorg voor vervoer van de lading volgens de regels.
sjorbanden, netten, etc.
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