ALGEMENE
gevestigd

HUURVOORWAARDEN

te Den Haag, gedeponeerd

MB DUSTCONTROL B. V.

bij de Kamer van Koophande/

te Den Haag.

Aigemeen
1.1 Deze Aigemene Voorwaarden
zij" van toepassing
en bindend op aile overeenkomslen
tal hel verhuren van goederen en in het kader daarvan Ie vemchten werkzaamheden.
1.2 Van deze Algemene Voorwaarden
afwijkende
afspraken zijn voor MB Duslconlrol,
hiema Ie duiden als 'Verhuurder',
stechls bindend, indien deze door Vemuuroer uitdrukkelijk
schriftetijk zijn geaccepteerd
1.3 Aigemene Voorwaaroen
van de opdrachlgever,
hiema Ie duiden als 'Huumer', zij" niet van toepassing,
tenzij dit door Verhuurder
uitdrukkelijk
schrinelijk word! geaccepteerd
en bevestigd.

en bevesligd.

Aanbiedingen
2.1 AI onze aanbiedingen
zij" gebaseerd op de bij de aanvraag door Verhuurder
verstrekle gegevens. Tenzij anders overeengekomen
behouden aanbiedingen
hun geldigheid 101maximaal 2 maanden na daglekening.
2.2 Tenzij anders aangegeven
zijn aile prijzen in euro's, exdusief schade risico regeUng en exdusief BTW.
2.3 Afwijkingen
van gedane aanbiedingen
binden VertlUurder aileen, indien deze door Verhuurder
schriftelijk akkoord zijn ver1<.laard en bevesligd zijn .
2.4 De dag en weekprijzen
zijn gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag of 40 uur per week. Bij een gebruik meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week geld! een door Verhuurder
vasl Ie slellen loeslag.
2.5 Voor onjuislheden
of afwijkingen
met belrekking
lot afbeeldingen,
venneldingen
van malen, capacileit en gewichten kan Verhuurder
nimmer aansprakelijk
gehouden worden.
Huurperiode
3.1 Huurovereenkomslen
geld en als aangegaan voor een periode van minimaal ean dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst
is venneld.
3.2 Bij hel bepalen van de huurtijd worden aile dagen, ook zalerdagen,
zon· en feesldagen
en andere vrije dagen meegerekend
en lell een gedeelle van een dag als een gehele dag.
3.3 De Huurder dienl hel huurobject
uiter1ijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst
eindigt aan ons Ie retoumeren,
tenzij lijdig voordien schriftelijk is overeengekomen
de overeenkomslle
verlengen.
3.4 Indien he! huurobjec! niel binnen de overeengekomen
tennijn wordl gereloumeerd,
heeft Verhuurder
het recht de huurprijs door Ie berekenen lot hel moment, dal het huurobjed
alsnog gereloumeerd
word!.
3.5 De huurperiode
eindigt (zie ook 3.6) nadal Verhuurder
hel huurobject
heeft ingenomen,
d.m.v. inspectie en akkoord bevinding
door hel ondertekenen
van een relourbon/huurovereenkomsl
door Verhuurder.
M.a.w. het huurobjecl
o.a.
onbeheerd afmelden en achlerlalen
op hel werk of in of bij een van de vestigingen
van Verhuurder
wordt niet geaccepleerd
als einde huurperiode.
3.6 De huurperiode
eindigl ook(zie ook 3.5) indien het huurobject via Fax - Inlemel - of Telefonisch
contacl is afgemeld en een wAFMELDNUMMEW
is afgegeven door Verhuurder.
Aneveren
afhalen en levertiid
4.1 Indien zulks is overeengekomen
geschiedl hel afleveren en ophalen van het huurobjed
aan het door de Huurder opgegeven
adres op de begane grond binnen en voor zijn rekening: projedverplaalsingen
van huurobjecten
dienen schriftelijk
Ie worden gemeld en evenluele meer1<.oslen als gevolg hiervan zijn voor rekening Huurder.
4.2 De opgegeven
levertijd geldt slechls bij benadering.
Nimmer kan Verhuurder
aansprakelijk
worden gesleld voor overschrijding
van de levet1ijd.
4.3 Hel huurobject dien! direct hij ontvangsl Ie worden gecontroleerd
door Huurder. Redames
moelen op de dag van aflevering, direct schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname
worden geen reciames meer geaccepleerd.
4.4 Indien aflevering op verzoek van Huurder wordt uilgesletd is Verhuurder
bevoegd de overeengekomen
huur door Ie berekenen,
hetzij de overeenkomst
Ie ontbinden.
4.5 Indien de huurobjecten
door expeditie Verhuurder
of die van derden dienen Ie worden leruggebracht,
worden deze bij lerugkomst
op de vesligingen
geconlroleerd.
Hel meenemen
van de huurobjecten
door onze expedilie of die van derden
is niet te beschouwen
als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet schoonmaken
of onjuisl verpakken worcU
vaslgesteld,
laat Verhuurder
dal binnen 10 werkdagen
aan de Huurder welen. Na melding kan Verhuurder
direcllol
vervanging
of reparatie overgaan en de koslen aan de wederpartij
berekenen.
Risico
5.1 Het verhuurobject
is vanaf hel moment dal het ler beschikking
is gesteld aan de Huurder, voor risico van Huurder. Huurder dienl zorg te dragen voor verzekering
bij een algemeen in Neder1and geaccepleerde
maatschappij,
indien geen
gebruik wordl gemaakl van de MB Dustcontrol
schade risico regeling. Ais bewijs hiervoor dienl Huurder een formuJier Ie ondertekenen.
waarin afspraken lussen Huurder en Verhuurder
zijn geregeld (bijvoorbeeld
recht van cessie voor Verhuurder,
tijdige belaling premies en doorbelaslen
nieuwwaarde).
5.2 Indien builen de schuld van de Huurder schade/sloring
aan he! huurobject
is ontslaan, heeft hij recht op vervanging
door getijkwaardig
malerieel gedurende
de verdere looplijd van de overeenkomst.
Onkosten of schade bij slagnalie
van
werk door uitvallen van de huurobjecten
kunnen niel op Verhuurder
verhaald worden.
5.3 Bij diefslal, schade, breuk of manco wordl de vervangingswaarde
in rekening gebracht. De beoordelillg
bij retour op de vesligingen
is bindend.
5.4 Verhuurder
biedl de mogelijkheid
om eventuele diefstal of schade aan hel huurobject voorar af Ie kopen. De voorwaarden
van de schade risico regeling kan Huurder bij Verhuurder
verkrijgen.
Verolichtingen
van Huurder
6.1 Huurder dienl het huurobjecl
in dezelfde slaal terug Ie bezorgen, als waarin Huurder deze heeft ontvangen,
dal wil zeggen, onderhouden,
(e.e.a. behoudens
normale slijtage). gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd
en verpakt als bij
aflevering.
Eventuele extra arbeidslijd hieruit voortvloeiend
is voor rekening van de huurder.
6.2 a. Tenzij anders overeengekomen
is Huurder verplicht, voordat Huurder het huurobject in onlvangst neeml, aan Verhuurder
een door Verhuurder
vasl te stellen waarborgsom
te voldoen.
b. Na lerugontvangst
van hel huurobjed
zal deze waarborgsom
aan de Huurder worden gerestitueerd,
onder aftrek van aan Verhuurder
nog toekomende
huurpenningen
en/of schadevergoeding
en/of kosten.
c. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst
hel bedrag van de door de Huurder verschuldigde
huurpenning
hel bed rag van de waarborgsom
overschrijdl,
is Verhuurder
gerechtigd
aanvulling van de waarborgsom
mel een
door Vertluurder
vast te stellen bedrag Ie eisen.
6.3 a. Huurder is verplichl hel huurobjecl
overeenkomstig
de bestemming
Ie gebruiken en als een goed huisvader
!e verzorgen,
waarbij even!uele voorgeschreven
en aan Huurder ler hand gestelde bedieningsvoorschriften
in achl genom en
dienen te worden.
b. Huurder is verantwoordelijk
voor het gebruik van de juiste brandstof en smeenniddelen
en voor he! op peil houden van het oliepeil van het huurobjed
gedurende de gehelehuurperiode.
c. Hel is Huurder nielloegestaan
veranderingen
aan hel verhuurobject
aan Ie brengen, dan wei zelf reparalies te verrichlen,
behoudens
op grond van door Verhuurder
gegeven uildrukkelijke
loeslemming.
d. Huurder is verplichl elke schade en/of elk gebrek aan hel huurobject onmiddellijk
schriftelijk aan Verhuurder
Ie melden.
6.4 Indien voor het gebruik van hel huurobject een vergunning
nodig is, draagt, lenzij nadrukkelijk
anders overeengekomen,
Huurder zorg voor de tijdige ver1<.rijging van de vergunning.
6,5 Huurder mag het huurobjed
niet builen Neder1and brengen en of gebruiken zonder schriftelijke
en voorafgaande
goedkeuring
van Verhuurder.
Eigendom
en inspectie
7.1 Verhuurder
behoudlle
allen lijde het eigendom van hel huurobjed
en door Verhuurder
wordl derhalve hel rechl voorbehouden
het huurobjeclle
allen tijde Ie controleren
of Ie lalen conlroleren.
7.2 De Huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan sleeds zijn volledige medewer1<.ing Ie zullen vertenen.
7.3 Derdenbeding
eigenaar/pandhouder.
a. Huurder ver1<.laart ennee bekend Ie zijn en voor zover nodig er mee in Ie stemmen dal hel eigendom
van het huurobjecl
bij een derde kan (komen te) berusten of dal het verhuurde goed kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tol
zekerheid van de belaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder
Ie vorderen heefl of te eniger tljd te vorderen mocht hebben uil hoofde van huur· en/of financi~He leaseovereenkomsten
of uil welke hoofde dan ook.
b. Niettegenslaande
hel beslaan van een huurovereenkomsl
zal Huurder huurobject
op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder da! Huurder zich daarbij op enig retentierechl
kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares
of
pandhoudster
afgifte van het huurobjed
zal vorderen
op grond van niel nakoming
van de verplichtingen
van de Verhuurder
jegens de derde. Ais gevolg van deze opeising wordt de onderhavige
huurovereenkomst
van rechlswege
met
onmiddel1ijke ingang ontbonden. Afgifte als voomoemd
dient Ie geschieden
ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen
localie.
c. Indien de derde eigenaar is van het huurobject
(of als voormatig pandhouder
de eigendom heeft ver1<.regen) en de derde de onderhavige
huurovereenkomst
zou willen continueren.
is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een
huurovereenkomst
mel de derde Ie sluiten voor de restant looplijd van de onderhavige
huurovereenkomsl
en onder gelijkluidende
condilies.
d. V~~r zover de onderhavige
huurovereenkomsl
eerder lot stand komI dan de bovengenoemde
huur· enl of financi~le
leaseovereenkomsl
lussen Verhuurder
en de derde als eigenaar, wordl de wer1<.ing van ar1ikel 7:226 BW !ussen partijen
uitgesloten.
In dal geval blijft ook na verkoop van het verhuurde goed door Verhuurder
aan de derde, gevolgd
door de bovengenoemde
huur· en/of financi~le teaseovereenkomsllussen
Verhuurder
en de derde, de onderhavige
huurovereenkomsllussen
Verhuurder
en Huurder van krachl.
e. He! hiervoor in lid a Um d opgenomen
'derdenbeding'
kan noch door Huurdar, noch door Verhuurder
worden herroepen.
Ver1ies van materieel
8.1 ledere vervreemding
of bezwaring,
dan wei afstanddoening
van hel huurobject,
zowel om baat als om niel ten behoeve
van een derde is zonder uildrukkelijke
toestemming
van Verhuurder
verboden.
Lid 3 van dit artikel is van
overeenkomstige
toepassing.
8.2 Huurder dienl Verhuurder
onverwijld
kennis Ie geven van een eventuele
beslaglegging
op haar goederen
of een gedeelle
daarvan en voorts van haar faillissement
of surseance
van betaling en is verplichl
immer de beslagleggende
deurwaarder,
de curator of de bewindvoerder
op de hoogle Ie brengen van de mel Verhuurder
bestaande huurovereenkomst,
en verplicht hel huurobject direct terug Ie leveren aan Verhuurder.
8.3 Indien het huurobject
gedurende
de looplijd van de overeenkomst,
door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uil de macht van de Huurder geraakl, dienl de Huurder Verhuurder
daarvan dired op de hoogte te slellen en is hi;
gehouden blnnen 8 dagen de koslen Ie vergoeden.
zodat de Verhuurder
per direcl een gelijkwaardig
artikel kan inkopen. Tevens dienl
huurderving,
be!aald Ie worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen
onlvangen
kunnen worden van bovengenoemd
artikel. Wanneer er sprake mocht zi;n van een strafbaar feit, dan verplicht Huurder zich onverwijld aangifte Ie doen bij
de bevoegde auloriteiten
onder over1egging van een kopie van de aangifte aan Verhuurder.
BeE!indiging
opzegging
en vervanging
9.1 Een huurovereenkomsl
kan steeds met onmiddellijke
ingang worden beEHndigd door reloumering
en acceptatie van hel huurobjed
door Verhuurder.
(zie hoofdsluk 3)
9.2 Indien is overeengekomen,
dat het huurobject door Verhuurder
zal worden opgehaald.
dient bij afmeldlng een termijn van tenminsle 24 uur in acht genom en Ie worden.
9.3 Verhuurder
heeft steeds het rech! om hel huurobject door gelijkwaardig
materieelle
vervangen,
zonder dat dit voor de Huurder enig recht op schadevergoeding
geeft.
Overmacht
10.1 Onder ovennacht
wordl verstaan: elke van de wil van Verhuurder
onafhankelijke
omslandigheid,
die nakoming van de overeenkomst
tijdelijk of blijvend vertJindert.
10.2 In he! bijzonder geld! als overmacht,
voor zover e.e.a. niet als begrepen in hel vennelde in lid 1, oor109, oorlogsgevaar,
burgeroorlO9,
oproer, werkstaking.
transportmoeilijkheden,
brand en andere emstige sloring in Verhuurder's
bedrijf of
dat van haar leveranders.
10.3 Bij overmachl
heeft Verhuurder
de keuze om ofwel de termijn van aflevering
met de duur der overmacht
Ie verlengen
of de overeenkomst,
zonder da! Verhuurder
in elke vonn dan ook gehouden
is tot voldoening
van enige
schadevergoeding,
te beeindigen.
Betaling
11.1 Tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen
geschiedt de verhuur van materieel uitsluilend op basis van conlanle betaling vooraf.
11.2 Indien belaling op rekening word! overeengekomen,
dienen betalingen Ie geschieden
binnen 30 dagen na factuurdalum,
op een door Verhuurder
aan Ie wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
11.3 Bij overschrijding
van de overeengekomen
belalingstermijn
vervallen eventuele kortingen en heeft Verhuurder
hel recht alsnog de volledige huurprijs in rekening Ie brengen.
11.4 Indien Huurder niel binnen de overeenkomstige
termijn heeft betaald, wordt Huurder geacht van rechlswege
in verzuim te zijn en heeft Verhuurder,
zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling
is vereist, rechl op vergoeding
aan 1.5% per maand vanaf de vervaldag.
11.5 Aile redelijke gemaalde kosten, vallende op de inning van de vOrdering, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke.
zijn voor rekening van de nalalige Huurder.
11.6 De builengerechtelijke
kosten zijn steeds gelijk aan 15% van hel achterstallig
bedrag met een minimum van E 300", Bovenop de kosten zoals genoemd onder
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punt 14.5 en 14.6 komen

vaste administratie

kosten

van E 40,·

van rente gelijk

Aansprakelijkheid
12.1 De Huurder en de persoon die hel huurobject laal afhalen c.q. de huurovereenkomsl
ondertekenl
blijft len allen lijde aansprakelijk
voor het huurobject en het beta len van huurpenningen
en de bijkomende
kosten.
12.2 aehoudens
in geval van opzet of grove schuld aan Verhuurder
zijde, is aile aansprakelijkheid
richling Verhuurder
voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichle werkzaamheden,
zowel bij Huurder als bij
derden, uildrukkelijk
uilgeslolen.
12.3 aehoudens
opzel of grove schuld is Verhuurder
evenmin aansprakelijk
voor foulen van personeel van Verhuurder,
dan wei van personen, die door Verhuurder
in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst
worden ingeschakeld.
12.4 aehoudens
uildrukkelijke
schriftelijke
bevestiging
is Verhuurder
op geen enkele wijze gebonden aan afspraken mel ondergeschikle
leden van hel personeel van Huurder.
12.5 Verhuurder
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ler beschikking
gestelde gegevens.
12.6 Verlluurder
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor onheil van builenaf, bijvoorbeeld
waterschade
t.g.v. lekkage van huurobject,
zoals bijvoorbeeld
bij huur van opslag/zee
containers,
auto's, schaftwagens
e.d.
12.7 Aansprakelijkheid
voor schade gedurende.
tijdens of na reparalie, keuring. (de) montage, opslag, verblijf of onderhoud.
etc. van materieel aan derden is uildrukkelijk
uitgeslolen.
12.8 AansprakeJijkheid
ten aanzien van besmettingen
en ziekten als gevolg van het gebruik van ~niet schoon water" waartioor bacteri~n en virussen kunnen ontstaan, is nadrukkelijk
uitgeslolen.
Annulering
13.1 aij annulering van de overeenkomst
door de opdrachlgever
len gevolge van welke oorzaak ook, behoudl Verhuurder
het rech! nakoming Ie eisen.
13.2 Indien Verhuurder
een annulering
accepleert.
is Verhuurder
gerechligd
aan Huurder aile lot dan gemaakle
kosten in rekening Ie brengen, alsmede een percentage
van 25% van het bed rag, dal met de overeenkomsl
is gemoeid ter zake
van winstderving.
Opschorting
en ontbinding
14.1 Indien de Huurder niet, nietlijdig
of niel behoortijk voldoel aan de verplichtingen,
die voor hem uil de geslolen overeenkomsl
voortvloeien,
dan wei indien hiervoor gegronde vrees bestaal, alsmede in geval van faillissemenl
of surseance
van betaling van de Huurder of bij stiUegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Verhuurder
gerechligd
de uitvoering van
de overeenkomst
met een redelijke lermijn op te schorten, dan wei de overeenkomst
te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid,
in de ruimsle zin van het woord.
14.2 De vordering ter zake van het reeds uilgevoerde
deel van de overeenkomsl,
alsmede de uit de opschorting
of onlbinding
voortvloeiende
schade, gederfde wins! daaronder
begrepen, is onmiddellijk
opeisbaar.
Toepasselijk
rechtlgeschillen
15.1 Op aile door Verlluurder
gestolen overeenkomslen
is uilsluilend
hel Nederlandse
recht van toepassing.
15.2 Aile geschillen die ontstaan naar aanleiding
van, of voortvloeien
uil, met Verhuurder
gesloten overeenkomsten
worden voorgelegd
aan de bevoegde rechler van de plaats van vestiging van Verhuurder
of een nader door de Verhuurder
aangewezen
rechtbank in Nederland.
onder toepassing
van Nederlands
Recht.
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