APPENDIX E
Aanvullende Algemene Verhuurvoorwaarden RACOR
PART OF

Artikel E1: Algemene bepalingen
E1.1 Deze Appendix E geldt in aanvulling op de Algemene Verhuurvoorwaarden Boels Verhuur B.V./ Boels Verhuur N.V. (Verhuurvoorwaarden), in geval van verhuur van zaken door RACOR.
E1.2 Deze Appendix E wordt geacht deel uit te maken van de Verhuurvoorwaarden.
E1.3 De artikelen E1 tot en met E7 gelden in zoverre de relatie tussen RACOR en de Wederpartij betrekking heeft op de door de Wederpartij van of via RACOR, te huren zaken. Bij strijdigheid met anderen
artikelen uit de Verhuurvoorwaarden prevaleren de artikelen E1. tot en met E7.
Artikel E2: Huurperiode
Afwijkend van de inhoud van art. 6.1 in de Verhuurvoorwaarden geldt:
E2.1 De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur. In de huurovereenkomst wordt de duur van de huurovereenkomst vermeld.
E2.2 Op de laatste dag van de huurovereenkomst wordt het materiaal door RACOR opgehaald bij de Wederpartij, waarbij het materiaal op deze dag ter beschikking van de RACOR moet staan.
E2.3 Indien RACOR bij het ophalen dient te wachten omdat het materiaal niet onmiddellijk beschikbaar is, wordt er als wachttijd een bedrag van € 38 per uur exclusief BTW aangerekend, waarbij ieder
begonnen uur als een volledig uur gerekend wordt. Kosten ten nadele van RACOR die voortspruiten uit het nakomen van de contractueel vastgelegde ophaal- of retourdatum door de Wederpartij
zullen onverminderd op de Wederpartij worden verhaald.
Artikel E3: Prijzen
Aanvullend op de inhoud van art. 9 in de Verhuurvoorwaarden geldt:
E3.1 indien de reststookolie niet voor de afgesproken ophaaldatum is verwijderd, deze reststookolie eigendom is van RACOR zonder dat de Wederpartij enig recht op vergoeding heeft.
Artikel E4: Verplichtingen van de Wederpartij
Aanvullend op de inhoud van artikel 10 in de Verhuurvoorwaarden geldt:
E4.1 De externe stookolietanks moeten steeds gevuld worden met “extra” stookolie. Deze stookolie is bestand tegen lage vriestemperaturen. Schade als gevolg van bijv. het gebruik van “vuile” stookolie,
vergeten antivries toe te voegen etc., komt ten laste van de Wederpartij.
E4.2 Interne tanks van machines zoals generatoren mogen nooit door de Wederpartij worden gevuld.
E4.3 Om bevriezing van de brandstof te voorkomen zal RACOR tussen november en april van het jaar daarop steeds additief toevoegen aan de brandstof in de tanks. Deze toevoeging zal aangerekend
worden conform de op dat moment geldende marktprijzen.
E4.4 Bij het plaatsen van elektrisch materiaal staat de Wederpartij in voor een keuring van het materiaal door een erkend keuringsorganisme. Op aanvraag van de Wederpartij kan RACOR zorgen voor de
nodig afspraken . De kosten zijn altijd ten laste van de Wederpartij.
E4.5 De Wederpartij verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal te verzekeren tegen diefstal, brand, overstroming en alle andere risico’s, ten ware de Wederpartij zowel de schadeafkoop- als de brand-/
diefstalregeling van Boels Verhuur N.V. /Boels Verhuur B.V.- zoals vermeld in artikel 19 in de Verhuurvoorwaarden -, schriftelijk met RACOR is overeengekomen.
E4.6 De Wederpartij moet zich verplicht in orde stellen met de voorschriften van de veiligheidsdiensten en de politie, dit volledig ten laste van de Wederpartij.
Artikel E5: Verzekering en afkoopregelingen
Aanvullend op artikel 19 in de Verhuurvoorwaarden geldt:
E5.1 De Wederpartij verbindt zich ertoe de gehuurde aanhangwagen te verzekeren tegen Burgerlijke Aansprakelijkheid.
E5.2 De Wederpartij verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal te verzekeren tegen diefstal, brand, overstroming en alle andere risico’s, ten ware de Wederpartij zowel de schadeafkoop- als de brand-/
diefstalregeling van Boels Verhuur N.V. /Boels Verhuur B.V.- zoals vermeld in artikel 19 in de Verhuurvoorwaarden -, schriftelijk met RACOR is overeengekomen.
Artikel E6: Aflevering en risico
Aanvullen op artikel 7 in de Verhuurvoorwaarden geldt:
E6.1 De plaats waar het materiaal dient te worden geleverd door RACOR moet toegankelijk zijn voor een zware vrachtwagens, in alle weersomstandigheden. Eventuele spoorvorming en het terug in orde
maken van terrein komen ten laste van de Wederpartij. Bij gebrek hieraan kan RACOR van rechtswege en zonder ingebrekestelling de huurovereenkomst verbreken lastens de Wederpartij en dient de
Wederpartij de toestellen onmiddellijk ter beschikking te stellen van RACOR.
E6.2 Rond de tent of gebouw is minimaal 5 meter vrije ruimte om onze toestellen te plaatsen en te kunnen bewegen met heftrucks.
E6.3 Zware generatoren (+150 KVA) worden enkel geplaatst op verharde ondergrond of rijplaten.
E6.4 Indien RACOR zelf de stroom niet voorziet, dient de afgesproken stroomvoorziening gereed te zijn voor de levering. Bij afwijkingen zal hiervoor een aangepaste prijs moeten worden berekend.
Artikel E7: Reserveren en annuleren
Aanvullend op artikel 15 Verhuurvoorwaarden geldt:
E7.1 Indien de huurovereenkomst door de Wederrpartij verbroken of ontbonden wordt lastens RACOR, is de Wederpartij aan RACOR een schadevergoeding verschuldigd welke hierbij onherleidbaar en
forfetair vastgesteld wordt op € 2500,00, onverminderd de meerder te bewijzen schade door RACOR
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