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Artikel 6: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.

huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de
overeenkomst sluit;

Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van de apparatuur is
opgemaakt, wordt huurder verondersteld de apparatuur in

Apparatuur: de apparatuur die het onderwerp is van de huurovereenkomst;

onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
2.

De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de apparatuur te

Verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die als verhuurder de

verhuren tijdens de periode van het herstel of de vervanging van de

overeenkomst sluit;

apparatuur worden op voorhand bepaald op een bedrag ter hoogte van

Schade van de verhuurder: de vermogensschade die de verhuurder direct

de twee keer de maandhuur.

of indirect lijdt te gevolge van beschadiging (waaronder mede begrepen een

Artikel 7: Herstel van de apparatuur

toestand van de apparatuur of onderdelen hiervan die niet past bij normale

1.

De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen,

slijtage) of vermissing van de apparatuur of toebehoren of onderdelen

tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de

daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren

verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen tot het verhelpen van

ondermeer vervanging van de apparatuur en de derving van huurinkomsten.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de

gebreken.
2.

Herstellingen dienen door de verhuurder te worden uitgevoerd.

3.

Huurder zal op het verzoek van de verhuurder, de verhuurder toegang
geven tot de locatie waar de apparatuur zich bevindt voor periodieke

huur
1.

controle. Dit dient te gebeuren binnen 7 dagen na indienen van het

De eerste drie maanden huur wordt contant voldaan bij aflevering van

verzoek door de verhuurder.

de apparatuur.
2.

3.

De overeenkomst wordt telkens met één maand verlengd tenzij de

Artikel 8: Gebreken aan de apparatuur en aansprakelijkheid

huurder 7 dagen voor het einde van een reeds betaalde maand

verhuurder

telefonisch, schriftelijk of via email aangeeft de overeenkomst te willen

1.

van de huurprijs indien de gebreken geen gevolg zijn van onzorgvuldig

De huurder verplicht zich medewerking te verlenen aan de verhuurder

gedrag en de verhuurder niet in staat is de gebreken binnen twee weken
op te lossen.

om zich weer in het bezit van de apparatuur te doen stellen.
Artikel 2: Betaling
1.

2.

De maandelijkse huur dient, tenzij anders overeengekomen, voor de

gebreken kende of behoorde te kennen.

van de verhuurder te zijn bijgeschreven.

Artikel 9: Beslag op de apparatuur

Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft, de verschuldigde

1.

2.

apparatuur, blijft de huurder gehouden tot nakoming van de

incassokosten. Onder incassokosten worden alle kosten verstaan die de

verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling

verhuurder in en buiten rechterlijk maakt voor de invordering van het

van de maandelijkse huurprijs, tot het moment waarop de apparatuur

verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,-(excl. BTW).

vrij van beslagen weer in het bezit van de verhuurder is. Huurder is
gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag

2.

3.

4.

overeenkomst vermelde aanschafprijs waarbij drie maanden huur in

Artikel 10: Ontbinding van de huur

mindering wordt gebracht.

1.

of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van

van de verhuurder waarbij drie maanden huur in mindering wordt

de apparatuur te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van

gebracht op de aanschafprijs. De huurovereenkomst zal dan worden

kosten, schade en rente, indien blijkt dat de huurder tijdens de

beëindigd.

huurperiode een of meer van de verplichtingen van de
huurovereenkomst niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen,

Huurder dient op zorgvuldige wijze met de apparatuur om te gaan en

indien de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance

ervoor zorg te dragen dat de apparatuur overeenkomstig zijn

van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij

bestemming wordt gebruikt.

zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op de

Het is huurder niet toegestaan de apparatuur weder te verhuren of

apparatuur wordt gelegd, of indien de verhuurder tijdens de huurperiode

anderszins aan een ander in gebruik te geven.

van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat

Huurder dient ervoor te zorgen dat de apparatuur schoon is wanneer

ware de verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de

deze weer wordt opgehaald vanwege beëindiging van de overeenkomst.

huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking

Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen er schoonmaakkosten in

aan de verhuurder verlenen om zich weer in het bezit te stellen van de

rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

apparatuur. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg

In geval van schade en defecten aan de apparatuur, is het de huurder

is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

niet toegestaan de apparatuur te gebruiken, tenzij de verhuurder hier

Artikel 11: Toepasselijk recht

toestemming voor geeft. Schade en defecten dienen direct aan de

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.

Artikel 5: Verhuizing
De verhuurder heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden indien
de huurder verhuist naar een locatie op meer dan 60 km afstand van
Emmen (Drenthe).
2.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling

De huurder heeft het recht om een ander model apparatuur te kopen

verhuurder te worden gemeld.

1.

voortvloeiende kosten.

De huurder heeft het recht de apparatuur te kopen voor de in de

Artikel 4: Gebruik van de apparatuur
1.

In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de

huur te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van de

Artikel 3: Koop van de apparatuur
1.

Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van
gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de

1ste van de maand waarvoor de huur verschuldigd is op de rekening

2.

In geval van gebreken heeft de huurder slechts recht op vermindering

beëindigen.

Het is huurder niet toegestaan de apparatuur te verhuizen naar een
ander adres dan vermeld op de huurovereenkomst, tenzij schriftelijk
overeengekomen.
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