APPENDIX B
Aanvullende Voorwaarden voor de afdeling Portable Kitchens
Artikel B1: Algemene bepalingen
B1.1 Deze Appendix B geldt in aanvulling op de Algemene Verhuurvoorwaarden Boels Verhuur B.V./Boels Verhuur N.V (Verhuurvoorwaarden), ingeval van verhuur van zaken vanuit de afdeling Portable
Kitchens.
B1.2 Deze Appendix B wordt geacht deel uit te maken van de Verhuurvoorwaarden.
B1.3 De artikelen B1 tot en met B5 gelden in zoverre de relatie tussen Boels en de Wederpartij betrekking heeft op door de Wederpartij van of via Boels, afdeling Portable Kitchens (PTK), te huren zaken.
Bij strijdigheid met andere artikelen uit de Verhuurvoorwaarden prevaleren de artikelen B1 tot en met B5.
Artikel B2: Huurperiode
B2.1 In afwijking van artikel 6.1 (Verhuurvoorwaarden) vangt de huurtermijn aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:
I. 		 Indien geen montage door Boels noodzakelijk is: op het tijdstip waarop Boels het gehuurde op de overeengekomen locatie heeft geleverd;
II. 		 Indien montage door Boels geschiedt: op het tijdstip waarop het project door Boels aan de Wederpartij wordt overgedragen.
B2.2 In geval van B2.1, onder II, dient door de wederpartij te worden getekend voor overdracht. Door ondertekening accepteert de Wederpartij tevens de omstandigheden rondom het project. Indien de
Wederpartij het gehuurde in gebruik neemt zonder voor overdracht te tekenen, geldt dit tevens als acceptatie van de omstandigheden rondom het project, tenzij de Wederpartij binnen 2 werkdagen
na ingebruikneming in schrift verklaart bepaalde omstandigheden niet te accepteren.
B2.3 Wanneer er sprake is van een Overeenkomst met een minimale/ uitdrukkelijke huurperiode, kan (na aanvang van de huurtermijn) de Overeenkomst niet vóór de overeengekomen einddatum door Wederpartij worden beëindigd. Indien de Wederpartij toch vóór de overeengekomen einddatum de Overeenkomst beëindigd, is zij een nader te bepalen percentage van het overeengekomen huurbedrag
voor de volledige termijn verschuldigd, afhankelijk van de resterende huurperiode en de reeds verleende kortingen.
Artikel B3: Levering
B3.1 In afwijking van artikel 7.2 (Verhuurvoorwaarden) mag de, per aangetekende post gestelde, fatale termijn niet korter zijn dan 5 werkdagen.
B3.2 In afwijking van artikel 7.5 (Verhuurvoorwaarden) worden de zaken geacht te zijn geleverd, en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij, op de tijdstippen zoals in artikel B2.1 aangegeven.
B3.3 In aanvulling op artikel 7 (Verhuurvoorwaarden) gelden bij levering de volgende voorwaarden:
I. 		 Kosten als gevolg van eventuele bijzondere gemeentelijke bepalingen zijn niet in de huurprijs inbegrepen, en komen voor rekening van de Wederpartij;
II. 		 Ten behoeve van het aanvragen van bouwvergunningen kan PTK u bouwkundige berekeningen van de containers aanreiken;
III.		 De ondergrond waarop de unit(s) geplaatst word(t)(en) dient hiervoor geschikt te zijn. Met name dient deze verhard, horizontaal en gelijkmatig te zijn;
IV.		 De toegangsroute dient te allen tijde goed bereik –en berijdbaar te zijn voor zwaar vrachtverkeer;
V. 		 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het herstellen van het terrein naar de oorspronkelijke staat.
VI.		 Verbruiksartikelen, zoals onthardingszout, verbandmateriaal en spoelmiddelen, kunnen door Boels geleverd worden. In dit geval is de Wederpartij voor deze artikelen een vergoeding verschuldigd.
Artikel B4: Retournering en risico
B4.1 In afwijking van artikel 8.1 (Verhuurvoorwaarden) geldt voor PTK een termijn van vijf werkdagen, tenzij in schrift anders overeengekomen.
B4.2 In aanvulling op artikel 10.5 (Verhuurvoorwaarden) dient het gehuurde door de Wederpartij dusdanig gereinigd te zijn, dat onmiddellijke doorverhuring mogelijk is.
Artikel B5: Verplichtingen Boels
B5.1 Voor Boels geldt een inspanningsverplichting om binnen 24 uur na melding van een storing, deze storing op te lossen, dan wel een alternatief te bieden, zonder echter voor meer of anders aansprakelijk te zijn.
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