
HUURVOORWAARDEN  ALLE MATERIALEN

Te huren onderdeel ( en) ;………………………………………….

1 TOEPASSING
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter 
beschikkingstelling van zaken van De VLB Service Bedrijf  B.V.. Door de huurder gehanteerde 
algemene voorwaarden worden van de hand gewezen.

2 HUUROVEREENKOMST / HUURPERIODE / HUURPRIJS
2.1 De huurovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de 
verhuurder, dan wel indien verhuurder met instemming van de huurder uitvoering heeft gegeven aan 
een opdracht tot verhuur.
2.2 De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen de overeengekomen huurprijs, dan wel indien geen 
prijs is overeengekomen tegen de gebruikelijke huurprijzen die verhuurder voor de verhuurde zaken in
rekening brengt op het moment dat huurovereenkomst tot stand is gekomen. De huurprijzen gelden af
magazijn, locatie,exclusief vervoer, installatie, montage, brandstof, stroom en exclusief BTW.
2.3 De huurovereenkomst geldt voor de overeengekomen periode en gaat in op de dag van 
aflevering. Indien het gebruik van het gehuurde na die periode met instemming van de huurder 
voortduurt wordt de huurovereenkomst geacht te zijn verlengd tegen gelijke voorwaarden.
2.4 De huurovereenkomst eindigt op de dag dat het gehuurde bij het bedrijf van verhuurder in 
Vlissingen is afgeleverd. Indien huurder bij beëindiging van de overeenkomst het gehuurde niet tijdig 
bij verhuurder aflevert, is verhuurder gerechtigd het verhuurde terug te nemen, waar het zich ook 
bevindt. De hieraan verbonden kosten alsmede de schade die geleden wordt ten gevolge van 
huurderving,komen voor rekening van huurder

3 TER BESCHIKKING STELLEN
3.1 Het gehuurde kan worden afgehaald of wordt op een door huurder aangewezen locatie afgeleverd
en/of geïnstalleerd, een en ander conform de in de offerte vervatte, dan wel nader overeengekomen 
specificaties.
3.2 De huurder dient ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken 
afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen 
van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich desgevraagd te kunnen legitimeren.
3.3 Voorzover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het 
recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder 
huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.
3.4 Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het 
gehuurde binnen de afgesproken termijn af te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nooit te 
beschouwen als fatale termijnen.
3.5 Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de 
diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
3.6 Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening 
en risico van de huurder.
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4 INSPECTIE EN GEBRUIK
4.1 Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de aflevering te 
controleren. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle 
zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming 
te zijn met de overeenkomst. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd, tenzij huurder
tegelijkertijd aanbiedt de extra kosten aan verhuurder te vergoeden.
4.2 De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig 
beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Huurder dient regelmatig te 
controleren of het gehuurde naar behoren functioneert en verhuurder onmiddellijk van storingen in 
kennis te stellen.
4.3 Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan 
een derde ter beschikking te stellen.
4.4 Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te demonteren of te 
repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.
4.5 Indien het gehuurde tijdelijk buiten gebruik is door een defect aan het gehuurde,veroorzaakt door 
onjuist of onoordeelkundig gebruik, blijft de huurder de huurprijs verschuldigd gedurende de duur van 
de reparatie.
4.6 Het is de huurder toegestaan het gehuurde in te zetten in West-Europa met daar aangrenzende 
kustwateren. Indien de huurder het gehuurde in een ander gebied wenst in te zetten dien hij hiervoor 
tijdig vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder te krijgen.

5 BEËINDIGING
5.1 De huurder dient het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat aan 
verhuurder ter beschikking te stellen zoals hij heeft ontvangen. Huurder blijft te allen tijde 
verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde bij verhuurder is afgeleverd.
5.2 Huurder dient uiterlijk 1 dag / 24 uur vooraf tevoren schriftelijk of per e-mail aan verhuurder te 
melden dat de huurovereenkomst kan worden beëindigd. Het eindigen van de huurperiode laat 
onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van 
verhuurder is.
5.3 De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon 
aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Deze persoon dient zich te kunnen 
legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de 
daaruit voortvloeiende eventuele kosten voor rekening van de huurder.

6 AANSPRAKELIJKHEID HUURDER / VERZEKERING
6.1 De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer aan verhuurder is afgeleverd 
aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder schade door vermissing, verduistering, 
diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en 
verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te 
worden medegedeeld. Alsmede per aangetekende brief.
6.2 De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het 
gehuurde. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding 
verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
6.3 De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en 
reinigingskosten, indien het verhuurde beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, 
onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
6.4 De verhuurder heeft een cascoverzekering ( materiële schade aan het gehuurde) afgesloten voor 
het gehuurde mede ten behoeve van de huurder. Deze verzekering dekt schade of verlies aan/ van 
het gehuurde als gevolg van enig van buiten komend onheil alsmede als gevolg van diefstal. In geval 
van diefstal is de huurder verplicht aangifte bij de lokale politie te doen en het proces verbaal te 
overleggen aan de verhuurder cq. zijn verzekeraar. Indien er sprake is van een krachtens deze 
verzekering gedekte schade blijft altijd een eigen risico van toepassing van € 2.500,-- per gebeurtenis
voor rekening van de huurder. Indien de schade niet gedekt is op deze verzekering blijft de huurder 
aansprakelijk voor het volledige schadebedrag. 



7 GEBREKEN AAN HET GEHUURDE EN AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
7.1 Verhuurder aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade indien deze door haar of haar 
personeel opzettelijk, dan wel aan grove schuld is wijten.
7.2 Een tekortkoming aan het gehuurde die verhuurder niet kende of behoorde te kennen geldt niet 
als een gebrek, zodat dat niet aan verhuurder kan worden toegerekend.
7.3 Verhuurder is slechts gehouden gebreken op haar kosten te verhelpen indien zij deze bij het 
aangaan van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, en dit geen uitgaven vereist die in de 
gegeven omstandigheden van verhuurder redelijkerwijze kunnen worden gevergd.
7.4 In geval van gebreken als bedoeld in lid 2 aan het gehuurde heeft huurder slechts recht op 
vermindering van de huurprijs naar rato.
7.5 Verhuurder is in elk geval nooit aansprakelijk voor vergoeding van schade die huurder lijdt door 
een (tijdelijk) gebrekkig functioneren van het gehuurde die is veroorzaakt door een (tijdelijk) gebrekkig 
functioneren van (hulp)apparatuur of (hulp)installaties, die voor het functioneren van het gehuurde 
onmisbaar zijn, indien deze apparatuur of installaties direct of indirect van de huurder of derden
zijn betrokken.
7.6 In alle gevallen waarin verhuurder niettemin op enigerlei grond jegens huurder aansprakelijk is 
voor door de huurder of een derde geleden schade is deze beperkt tot het bedrag dat door haar 
verzekering wordt gedekt
7.7 Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de genoemde 
verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met de 
overeengekomen huurprijs voor de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter 
gemaximeerd tot een bedrag van ( waarde gehuurde object,  € …………………………………….).
Zegge(                                                        euro ) aangaande het geen gehuurd wordt.

8 BETALING / ZEKERHEIDSTELLING
8.1 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Huurder heeft niet het recht om 
(veronderstelde) tegenvordering(en) te verrekenen en/of de betaling op te schorten op grond van een 
(veronderstelde) tekortkoming door verhuurder. Bij niet tijdige betaling is huurder de wettelijke 
handelsrente verschuldigd, de buitengerechtelijke incassokosten op basis van 10% over het 
onbetaalde bedrag, alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke incassokosten.
8.2 Verhuurder heeft het recht voorafgaand aan aflevering van het gehuurde of gedurende de 
huurovereenkomst voorschotten in rekening te brengen, dan wel genoegzame zekerheid te verlangen 
voor hetgeen huurder op grond van de huurovereenkomst verschuldigd is en/of zal worden.

9 OPSCHORTING / TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
9.1 Indien de huurder zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt heeft 
verhuurder het recht haar verplichtingen op te schorten.
9.2 Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet-behoorlijk 
nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, 
indien huurder failliet wordt verklaard is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid
de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, ongeacht zijn recht op schadevergoeding.
9.3 In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder gerechtigd om het gehuurde bij de huurder 
terug te halen, mits hiervan minstens 48 uur vooraf mededeling wordt gedaan aan huurder. De 
huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de noodzakelijke medewerking te verlenen.
9.4 De verhuurder is in zo’n geval niet aansprakelijk voor enige schade welke hetzij
door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het
gehuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De
met het terughalen samenhangende kosten zijn voor rekening van de huurder.



10 OVERMACHT
10.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, 
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt 
dan 2 weken zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.2 Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan is huurder de overeengekomen vergoeding voor dat gedeelte verschuldigd.
10.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te 
presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de 
verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede 
verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden,
extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades, werkonderbrekingen, onderbrekingen in 
levering van brandstoffen of stroom ten behoeve van het gebruik van het gehuurde en voorts alle niet 
voorzienbare plotselinge defecten aan het gehuurde of hulpapparaten of - installaties.

11 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen
is uitsluitend de Rechtbank Middelburg bevoegd.
Deze verhuurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg 
d.d. Januari 2014.


