
Bedrijfsgegevens       

Bedrijfsnaam       

Handelsnaam (indien afwijkend)       

Vestigingsadres

Postcode en woonplaats

Factuuradres (indien afwijkend)

Postcode en woonplaats        

E-mailadres voor factureren

Telefoon bedrijf

Telefoon mobiel         

Faxnummer

Bedrijfsomschrijving         KvK-nummer 

E-mail        

BTW-nummer

Naam aanvrager   Voorletters    Achternaam     Dhr /    Mevr 

Nummer identificatiebewijs

Doorlopende machtiging(algemene euro incasso) SEPA      Incassant ID: NL77ZZZ331307250000

Bankrekeningnummer (IBAN)        

Bank Identificatie (BIC)        

Kenmerk machtiging          (in te vullen door IQ-Pass International B.V.)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan IQ-Pass International B.V. om op 14 dagen na factuurdatum doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens facturen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van IQ-Pass  

International B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw 

bank naar de voorwaarden. 

Wij verzoeken u een kopie van uw KvK-inschrijving (niet ouder dan 3 maanden) en een exemplaar van uw briefpapier (eventueel ongeldig gemaakt) bij te voegen.

Ondertekening        

Hiermee verklaar u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en bevoegd te zijn dit in te vullen. U gaat akkoord met de huur- en leveringsvoorwaarden zoals deze gelden bij 

IQ-Pass International B.V. (in bijlage overhandigd). U kunt deze tevens raadplegen op www.iq-pass.com. Alle andere voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ter voorkoming 

van onvoorziene kosten voor rekening van de huurder is standaard een schadeafkoopregeling en een brand-/diefstalregeling van toepassing op alle daarvoor in aanmerking komende 

gehuurde goederen (niet voor verhuurbedrijven). De actuele voorwaarden treft u steeds aan op de achterzijde van uw huurovereenkomst(en) en kunt u tevens raadplegen op www.

iq-pass.com. Ter informatie vindt u in de bijlagen van dit formulier de huidige regeling. Omdat (een deel van) de huur achteraf kan worden betaald, doen wij bij NVH-aangesloten 

handelsinformatiebureaus navraag naar de kredietwaardigheid van uw onderneming, haar bestuurders en (mede)eigenaren (de zg. kredietwaardigheidstoets). Met het ondertekenen van 

deze aanvraag verklaart u zich hiermee akkoord.

Naam      Handtekening   Datum en plaats

 
 IQ-Pass International B.V.                Tel. 046-7502035 ABN AMRO Bank N.V. 56.45.57.072
 Afd. debiteuren                                Fax 046-4592141 IBAN NL85ABNA0564557072
 Dr. Nolenslaan 140                          debiteuren@iq-pass.com BIC Code ABNANL2A
 6136 GV Sittard                               www.iq-pass.com  KVK 33130725
 Postbus 666  BTW NL002934693B01
 6130 AR Sittard

AANVRAAGFORMULIER DEBITEURENNUMMER

Uitsluitend volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

PART OF



1 voorwaarden verhuur
1.1  deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties in-

zake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken, hierna aan te 
duiden met ‘’het gehuurde’’ door iq-pass international b.v. en alle met 
deze vennootschap samenwerkende en gelieerde ondernemingen, verder 
te noemen de “verhuurder”. 1.2 in deze algemene voorwaarden wordt met 
“huurder” bedoeld; iedere (rechts)persoon die verhuurder heeft verzocht 
of opgedragen om enige diensten te verlenen / verrichten alsmede iedere 
rechts(persoon) die bij of via verhuurder een order / bestelling heeft ge-
plaatst. enerzijds de huurder c.q. gebruiker, anderzijds een en ander zoals 
schriftelijk vastgelegd in het door verhuurder en huurder ondertekende 
contractformulier.

1.3  toepasselijkheid van door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden 
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.4 indien één of meer-
dere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden 
volledig van toepassing.

2 aanbiedingen / offertes
2.1  alle aanbiedingen die verhuurder doet zijn geheel vrijblijvend en kunnen 

steeds door verhuurder gewijzigd en/of ingetrokken worden. huurder kan 
aan een door verhuurder gedaan aanbod geen rechten, hoe ook genaamd, 
ontlenen.

2.2  tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op 
verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden 
en gedurende normale werkuren.

2.3  de in de aanbiedingen van verhuurder weergegeven bedragen zijn ge-
baseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, 
belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. indien na de 
opdrachtbevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging 
plaatsvindt, is verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs dienover-
eenkomstig aan te passen.

2.4  kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van ver-
huurder ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtin-
gen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming 
van de overeenkomst

3 totstandkoming van de overeenkomst
3.1  bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke 

ondertekening van het contractformulier door zowel de huurder als de ver-
huurder, dan wel bij gebreke van ondertekening door de verhuurder, indien 
deze uitvoering heeft gegeven aan een opdracht tot verhuur, bijvoorbeeld 
door het gehuurde ter beschikking te stellen.

3.2  de huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maxi-
male respectievelijk minimale huurperiode zoals vermeld op de huurover-
eenkomst.

3.3  eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen als-
mede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van ver-
huurder, binden verhuurder slechts indien deze door verhuurder schriftelijk 
zijn bevestigd.

3.4  elke overeenkomst wordt door verhuurder aangegaan onder opschortende 
voorwaarde dat de huurder – uitsluitend ter beoordeling van verhuurder 
– voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de 
overeenkomst.

3.5  huurder is aan de door of namens hem gegeven opdracht gebonden en 
is gehouden bij annulering of wijziging van de opdracht de daardoor voor 
huurder ontstane schade, w.o. gemaakte kosten, winstderving, rentever-
lies, imagoschade etc., te vergoeden.

4 oplevering
4.1  het gehuurde wordt door verhuurder aan huurder ter beschikking gesteld, 

hetzij doordat de huurder het gehuurde bij de verhuurder afhaalt op de af-
gesproken datum en het afgesproken tijdstip, hetzij doordat de verhuurder 
het gehuurde aflevert op de met de huurder overeen te komen locatie op 
de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip. in geval van aflevering, 
zal de huurder ervoor zorgen dat een daartoe bevoegd/gevolmachtigd 
persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde. deze 
persoon zal zich als zodanig dienen te kunnen legitimeren.

4.2  voor zover 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 transport-
kosten, zijn voor rekening van de huurder.

4.3  bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te 
spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te le-
veren. opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale 
termijnen.

4.4  bij aflevering door verhuurder is huurder verplicht om voor adequate 
stroomvoorziening zorg te dragen. mocht er geen stroomvoorziening 
aanwezig zijn of moet verhuurder hiervoor zorg dragen zullen de hierdoor 
gemaakte kosten/wachttijden voor rekening van de huurder zijn.

4.5  indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt 
gemaakt van de diensten van werknemers van de huurder en/of materieel 
dat vanwege de huurder ter beschikking wordt gesteld, gebeurt dit geheel 
voor eigen risico van de huurder.

4.6  vanaf het moment door ter beschikkingstelling als omschreven in lid 1 van 
dit artikel, is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening 
en risico van de huurder.

5 verplichtingen van de huurder
5.1  huurder is verplicht om het gehuurde direct na terbeschikkingstelling 

te onderzoeken / controleren of laten onderzoeken/controleren en van 
eventuele gebreken of incompleetheid direct mededeling te doen aan de 
verhuurder. indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het 
uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op,- en of aanmerkin-
gen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming 
met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde 
staat te zijn geleverd.

5.2  huurder en niet de verhuurder is aansprakelijk voor eventuele schade toe-
gebracht aan derden of aan zaken van derden als gevolg van het gebruik 
of de bediening van het gehuurde. de huurder zal als een goed huurder 
voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en ge-
bruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. het is de huurder ver-
boden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins 
aan een derde ter beschikking te stellen.

5.3  het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te de-
monteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd 
personeel te laten gebruiken. indien het gehuurde wordt beklad, niet func-
tioneert, wordt beschadigd, vermist raakt of geheel verloren gaat, zal de 
huurder onverwijld de verhuurder hiervan op de hoogte stellen.

5.4  de huurder en niet de verhuurder is verantwoordelijk voor de beslissing het 
gehuurde te gaan gebruiken. huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk 
indien het gehuurde naar haar aard, technische eigenschappen of maat-
voering eventueel niet blijkt aan te sluiten op het doeleinde, de gebeurtenis 
en/of de locatie waarvoor huurder het wenst te gebruiken. huurder heeft 
in dit geval geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de 
huurprijs. 

5.5  de verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van een verkeerde 
plaatsing of opstelling van het gehuurde, voor het niet of gebrekkig func-
tioneren van het gehuurde door stroomuitval, dan wel door andere van 
buitenaf afkomstige oorzaken of oorzaken waarop de verhuurder geen 
invloed heeft.

6 einde gebruik
6.1  de huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de 

openingstijden van de verhuurder te retourneren aan verhuurder waar het 
gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst genomen. de huurperiode eindigt 
in dit geval nadat een medewerker van verhuurder het gehuurde heeft 
gecontroleerd en er een retourbon / contract is getekend.

6.2  indien partijen hebben afgesproken dat verhuurder het gehuurde zal op-
halen, dan is de huurder gehouden, voor zover hij de huurovereenkomst 
wenst te beëindigen, de verhuurder waar het gehuurde is gehuurd, hiervan 
vooraf met inachtneming van een termijn van 24-uur, waarvan tenminste 
een volle werkdag, schriftelijk in kennis te stellen, teneinde verhuurder 
gelegenheid te geven het gehuurde op een afgesproken locatie op te ha-
len. de huurperiode eindigt in dit geval op het moment dat de verhuurder 
het gehuurde heeft afgehaald en weer in zijn macht heeft. de huurder blijft 
voor het gehuurde aansprakelijk totdat het gehuurde weer in de macht van 
de verhuurder is.

6.3  ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de 
voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de 
dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht 
het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten 
terughalen van het gehuurde.

6.4  ingeval van beëindiging van de huurovereenkomst conform het bepaalde 
in lid 2 van dit artikel, dient het gehuurde door de huurder op het opge-
geven adres vanaf 8.00 uur des voormiddag gereed te staan voor vervoer 
op een locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer 
openstaande openbare weg.

6.5  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 le-
veren. deze persoon dient zich te legitimeren. bij het niet of niet tijdig dan 
wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voort-
vloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q. diefstal, 
en kosten voor rekening van de huurder. huurder blijft te allen tijde verant-
woordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk 
in ontvangst is genomen.

7 medewerking / verantwoordelijkheden huurder
7.1  de huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder 

in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde 
goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, ver-
vreemding en totaal verloren gaan. de huurder is verplicht het gehuurde bij 
het einde van de huur in de oorspronkelijke staat waarin hem het gehuur-
de ter beschikking was gesteld weer aan de verhuurder ter beschikking te 
stellen. de huurder is niet gerechtigd veranderingen en toevoegingen aan 
het gehuurde aan te brengen.

7.2  de huurder is aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte repara-
tie,- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd 
aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de 
verhuurder tot vordering van huurderving.

7.3  beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan 
van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder 
schriftelijk te worden medegedeeld. 

7.4  de huurder is aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door/
tijdens het gebruik van het gehuurde.

7.5  huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot 
schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. 

7.6  het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op 
het verhuurcontract.

7.7  indien en voor zover nodig wordt de wettelijke aansprakelijkheidsverzeke-
ring motorvoertuigen van het gehuurde door verhuurder verzorgd. het van 
toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsver-
zekering, komt voor rekening van de huurder.

7.8  indien en voor zover er een afkoopregeling inzake schade, brand en dief-
stal is overeengekomen, wordt daarvoor een percentage over de huur-
som in rekening gebracht. de voorwaarden van de regeling liggen op het 
kantoor van iq-pass international b.v. ter inzage en worden op verzoek 
kosteloos toegezonden.

8 aansprakelijkheid
8.1  indien en voor zover door verhuurder aan huurder producten zijn geleverd 

waarvan de werking afhankelijk is van een of meerdere instellingen van 
deze producten, en de betreffende instellingen door huurder zelf kunnen 
worden aangepast, kan verhuurder in geen geval aansprakelijk worden 
gehouden voor enige schade die mogelijk toegeschreven kan worden aan 
het feit dat de instelling(en) in kwestie niet optimaal is / zijn (geweest). 
8.2 indien de geschatte schade, reparatie,- en reinigingskosten aan, van 
of met betrekking tot het gehuurde, niet meer bedragen dan € 2.500,- 
geschiedt expertise door verhuurder.

8.3  indien de geschatte reparatie,- reinigingskosten en schade aan, van of 
met betrekking tot het gehuurde, meer dan € 2.500,- bedragen, zal de 
expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de 
verhuurder aangewezen schadebureau. de huurder heeft het recht een 
eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daar-
van, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op 
de hoogte te stellen. na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt 
expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de 
verhuurder.

8.4  de door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade 
aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.

8.5  bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring 
van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment 
geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. onverminderd het 
verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadever-
goeding (huurderving)of opschorting.

8.6  in geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, 
verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niet-
temin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst 
verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, be-
schadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

9 risico
9.1  de verhuurder is niet gebonden de schade te vergoeden welke het gevolg 

is van een gebrek dat op enig moment voor/tijdens of na het aangaan 
van de huurovereenkomst is ontstaan. de verhuurder aanvaardt voor het 
overige slechts aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade 
die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door 
haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering 
gedane uitkering. onder schade wordt verstaan: het geldelijk nadeel dat 
uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/
of schade aan zaken. onder schade aan personen wordt verstaan: letsel 
ofaantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot 
gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. onder 
schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwij-
ning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade.

9.2 in afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor 
schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na 
ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of 
diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, 
ongekwalificeerd bedienen, informatie of materialen van de huurder of één 
van diens ondergeschikten.

10 prijzen en honorarium
10.1  tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van 

prijswijziging.
10.2  alle prijzen en honoraria zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting 

(btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
10.3  eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/

of inklaring van de door verhuurder aan huurder te leveren zaken zijn niet 
bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van huurder tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.4  tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn bij de prijs niet inbegrepen: 
transport-, assurantiën-, heffingen- en  belastingen.

10.5  betaling door de huurder geschiedt zonder recht op korting of verrekening.
10.6  indien door huurder veranderingen in het te leveren product worden geëist 

zullen deze extra kosten volledig door huurder voldaan worden
10.7  indien de door verhuurder te leveren prestatie bestaat uit zowel het le-

veren van producten als uit het leveren van diensten, is verhuurder ge-
rechtigd om terstond na haar levering van de producten aan huurder de 
verkoopprijs van die producten in rekening te brengen, ongeacht of door 
verhuurder aan huurder te leveren diensten wel of niet reeds zijn verricht.

10.8  indien verhuurder op verzoek of met voorafgaande toestemming van 
huurder werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de 
inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen 
deze werkzaamheden of  prestaties door huurder aan verhuurder worden 
vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van verhuurder.

10.9  huurder accepteert dat door de extra werkzaamheden of prestaties be-
doeld in de voorgaande bepaling het  overeengekomen tijdstip van voltooi-
ing van de dienstverlening mogelijk wordt beïnvloed.

11 betaling
11.1  tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na fac-

tuurdatum te geschieden, zonder verrekening. verhuurder is gerechtigd 
om een kredietbeperking toeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of 
andere waarborgen te verlangen. de betalingstermijn is een fatale termijn. 
bij gebreke van de op de factuur vermelde betalingscondities zal huurder 
binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

11.2  bij contant verhuur kan de verhuurder als zekerheid tot betaling van de 
huurprijs en/of borg van het verhuurde een waarborgsom verlangen. na 
terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden 
terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde huurpenningen, schade 
en eventuele kosten. indien op enig moment tijdens de looptijd van de 
huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de 
waarborg overtreft, is verhuurder gerechtigd om aanvulling van de waar-
borgsom te eisen.

11.3  indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt 
van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een 
vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere 
maand dat de huurder met betaling in verzuim is. voor berekening van de 
rente geldt een deel van de maand als een hele maand. de door de huurder 
gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde 
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open-
staan. bij overschrijding van overeengekomen betalingstermijn, vervallen 
eventuele kortingen en heeft de verhuurder het recht de volledige huurprijs 
in rekening te brengen.

11.4  onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder ver-
schuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan 
verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, 
zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder 
begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven 
een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor 
verhuurder voortvloeien uit niet,- niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming 
of ontbinding van deze overeenkomst.

11.5  onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden 
tevens begrepen de incasso,- bureau,- en   afwikkelingskosten van pro-
cureurs, deurwaarders en schade experts. de buitengerechtelijke incas-
sokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het 
totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokos-
ten tenminste in alle gevallen € 250,- zullen bedragen.

12 verzuim
12.1  indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, 

niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillis-
sement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder 
failliet wordt verklaard of op hem de wet schuldsanering natuurlijke perso-
nen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming 
geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het 
vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is 
de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de over-
eenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, onge-
acht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en 
opschorting.

12.2  onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder 
gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder 
rechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, ongeacht een verder 
recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na voorafgaande schrif-
telijk ingebrekestelling zijn verplichting niet binnen de hem daartoe ge-
stelde redelijke termijn niet nakomt. tussentijdse opzegging door huurder 
is niet mogelijk.

12.3  indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde 
recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeelte-
lijke ontbinding van de huurovereenkomst.

12.4  in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zon-
der enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het 
gehuurde bij de huurder terug te halen. de huurder verplicht zich op voor-
hand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste 
medewerking te verlenen.

12.5 voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer 
aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door 
derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet con-
tinueren van de huurovereenkomst wordt geleden. de kosten van trans-
port, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder 
bij uitoefening van de hiervoor omschreven bevoegdheid tot terughalen 
worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

13 reclame
13.1  eventuele klachten over de, door of namens verhuurder verrichte werk-

zaamheden of over de, door of namens verhuurder geleverde producten 
dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na constatering van de be-
treffende vermeende onvolkomenheid, doch uiterlijk binnen veertien da-
gen na het verrichten van die respectievelijke levering van die producten 
schriftelijk te worden gemeld aan verhuurder. deze schriftelijke melding 
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de onvolkomen-
heid of tekortkoming te bevatten zodat verhuurder in staat is adequaat te 
reageren.

13.2  indien een klacht van huurder jegens verhuurder gegrond is, zal ver-
huurder de werkzaamheden of producten alsnog leveren zoals overeen-
gekomen, tenzij dit inmiddels voor huurder aantoonbaar zinloos zou zijn 
geworden. indien van laatstbedoelde zinloosheid sprake zou zijn, dient dit 
door huurder schriftelijk te worden kenbaar gemaakt en toegelicht.

13.3  indien het alsnog leveren van de overeengekomen werkzaamheden of 
producten onmogelijk of zinloos geworden zou zijn, zal verhuurder slechts 
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Algemene Verhuurvoorwaarden 
IQ-PASS INTERNATIONAL B.V.



14 overmacht
14.1  tijdens overmacht worden de levering,- en andere verplichtingen van de 

verhuurder opgeschort. indien de periode, waarin door overmacht nako-
ming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt 
dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rech-
terlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplich 
ting tot schadevergoeding bestaat.

14.2  indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplich-
tingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het 
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.

14.3  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 en werkonderbrekingen.

15 voorwaarden verkoop
15.1  deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosma-

kelijk deel uit van - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die be-
trekking heeft op door iq-pass international bv (hierna kortweg aangeduid 
als iq-pass) te leveren producten of door iq-pass te leveren diensten van 
welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen-
gekomen.

15.2  in deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” bedoeld; ie-
dere persoon of rechtspersoon die iq-pass heeft verzocht of heeft opge-
dragen om enige diensten te verlenen alsmede iedere persoon of rechts-
persoon die bij of via iq-pass producten heeft besteld en/of heeft gekocht.

15.3  toepasselijkheid van door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaar-
den wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

15.4  indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig 
zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze 
voorwaarden volledig van toepassing.

16 aanbiedingen / offertes
16.1  alle aanbiedingen die iq-pass doet zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een 

termijn voor aanvaarding is genoemd.
16.2  tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op 

verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden 
en gedurende de normale werkuren.

16.3  de in de aanbiedingen van iq-pass weergegeven bedragen zijn gebaseerd 
op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen 
en andere voor het prijspeil relevante factoren. indien na de opdrachtbe-
vestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, 
is iq-pass gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te 
passen.

16.4  kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van iq-pass 
ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot 
schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de 
overeenkomst.

17 uitvoering van de overeenkomst
17.1  iq-pass zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en over-

eenkomstig de eis van goed vakmanschap  uitvoeren. een en ander op 
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen. alle door 
iq-pass te verrichten en reeds verrichte werkzaamheden zijn uitsluitend 
gebaseerd op een inspanningsverplichting van iq-pass jegens opdracht-
gever. ook indien de werkzaamheden van iq-pass niet tot het gewenste 
resultaat zouden leiden of zouden hebben geleid, is opdrachtgever de 
overeengekomen vergoeding voor die werkzaamheden verschuldigd.

17.2  indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, 
heeft iq-pass het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 
derden.

17.3  indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uit-
gevoerd, is iq-pass gerechtigd de uitvoering van de onderdelen van die 
overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat 
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk 
heeft goedgekeurd.

18 medewerking verantwoordelijkheden opdrachtgever
18.1  opdrachtgever zal iq-pass steeds tijdig alle medewerking, gegevens en in-

lichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering 
van de opgedragen werkzaamheden of voor de uitvoering van de overeen-
gekomen leveranties.

18.2  indien medewerkers van iq-pass of medewerkers van derden die door 
iq-pass zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de lo-
catie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie 
elders, zal opdrachtgever er kosteloos voor zorgdragen dat op die locatie 
alle faciliteiten voorhanden zijn die voor een behoorlijke uitvoering van de 
werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn.

18.3  indien de gegevens waarover iq-pass voor een goede uitvoering van de 
overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door opdrachtgever 
aan iq-pass ter beschikking worden gesteld of indien opdrachtgever op 
andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft iq-pass in ieder 
geval het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst 
over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voort-
komen tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te 
brengen.

19 prijzen en honorarium
19.1  tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van 

prijswijziging.
19.2  alle prijzen en honoraria zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting 

(btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
19.3  eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of 

inklaring van de door iq-pass aan opdrachtgever te leveren zaken zijn niet 
bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van opdrachtgever 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

19.4  tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn bij de prijs niet inbegrepen: 
transport-, assurantiën-, heffingen- en belastingen.

19.5  betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder recht op korting of ver-
rekening. 

19.6  indien door opdrachtgever veranderingen in het te leveren product worden 
geëist zullen deze extra kosten volledig door opdrachtgever voldaan wor-
den

19.7  indien door partijen het honorarium voor de door iq-pass te verrichten 
werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, geldt 
voor werkzaamheden die noodzakelijkerwijs of op verzoek van opdracht-
gever buiten kantooruren zijn verricht een toeslag op het uurtarief als 
bedoeld in het voorgaande lid. deze toeslagen bedragen:

 - per gewerkt uur tussen 18.00 uur en 20.00 uur: 25 % van het uurtarief;
 - per gewerkt uur tussen 20.00 en 23.00 uur: 50 % van het uurtarief;
 - per gewerkt uur tussen 23.00 uur en 08.30 uur: 100 % van het uurtarief;
 - per gewerkt uur op zaterdag: 100 % van het uurtarief;
 - per gewerkt uur op zon- en feestdagen: 200 % van het uurtarief;
19.8  indien de door iq-pass te leveren prestatie bestaat uit zowel het leveren 

van producten als uit het leveren van diensten, is iq-pass gerechtigd om 
terstond na haar levering van de producten aan opdrachtgever de ver-
koopprijs van die producten in rekening te brengen, ongeacht of door iq-
pass aan opdrachtgever te leveren diensten wel of niet reeds zijn verricht.

19.9  indien iq-pass en opdrachtgever een overeenkomst hebben gesloten 
waarin sprake is van door opdrachtgever periodiek te betalen werkzaam-
heden of te leveren producten, is iq-pass gerechtigd de afgesproken of 
geldende prijzen, tarieven of honoraria aan te passen mits zij die aan-
passing tenminste een maand van te voren aan opdrachtgever schriftelijk 
mededeelt.

19.10 indien iq-pass op verzoek of met voorafgaande toestemming van op-
drachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten 
de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zul-
len deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan iq-pass 
worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van iq-pass.

19.11 opdrachtgever accepteert dat door de extra werkzaamheden of prestaties 
bedoeld in de voorgaande bepaling het overeengekomen tijdstip van vol-

tooiing van de dienstverlening mogelijk wordt beïnvloed.

20 betaling
20.1  betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde 

betalingscondities. bij gebreke van op de factuur vermelde betalingscon-
dities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

20.2  indien opdrachtgever in gebreke blijft te betalen binnen de termijn die uit 
artikel 20.1 van deze voorwaarden voortvloeit, zijn alle vorderingen van 
iq-pass op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. ook in geval van liquida-
tie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever alsmede in 
het geval enig beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd, zijn alle 
vorderingen van iq-pass op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

20.3  indien opdrachtgever in gebreke blijft te betalen binnen de termijn die uit 
de voorgaande bepaling voortvloeit, is opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim. opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per 
maand.

20.4  in geval dat na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde 
nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is opdrachtge-
ver aan iq-pass een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door op-
drachtgever aan iq-pass verschuldigde hoofdsom exclusief btw, ongeacht 
of iq-pass buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken. dit 
beding dient te worden aangemerkt als een boetebeding als bedoeld in 
punt 6.1 van het rapport van de werkgroep van de nederlandse vereniging 
van rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, zoals gewijzigd in 
november 2000.

20.5  onverminderd de rechten van iq-pass voortvloeiend uit de voorgaande 
bepaling is opdrachtgever jegens iq-pass gehouden om alle buitenge-
rechtelijke kosten die iq-pass dient te maken ter invordering van hetgeen 
opdrachtgever aan haar verschuldigd is en welke kosten als vermogens-
schade van iq-pass kunnen worden aangemerkt, aan iq-pass te vergoe-
den. de werking van artikel 6:92 bw is uitgesloten.

21 eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
21.1  iq-pass behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan opdracht-

gever afgeleverde producten totdat de prijs voor al deze producten geheel 
is voldaan. onder producten als bedoeld in de vorige volzin wordt tevens 
verstaan; plannen, schetsen, ontwerpen, tekeningen, films, software, be-
standen en documenten. indien iq-pass zowel producten aan opdrachtge-
ver heeft verkocht als werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht, 
geldt de voornoemde voorbehouden eigendom totdat opdrachtgever ook 
de vordering inzake deze werkzaamheden van iq-pass geheel heeft vol-
daan. tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die 
iq-pass op opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekort schieten van 
opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens iq-pass.

21.2  opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van iq-
pass te bewaren. opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de 
voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade als-
mede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen 
aan iq-pass op eerste aanzegging ter inzage te geven. alle aanspraken van 
opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde 
verzekeringen zullen, zodra iq-pass te kennen geeft dit te wensen, door 
opdrachtgever aan iq-pass worden verpand op de wijze aangegeven in 
artikel 3:239 bw, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van iq-pass 
jegens opdrachtgever.

21.3  zolang de eigendom van afgeleverde producten niet op opdrachtgever 
is overgegaan, mag opdrachtgever de zaken niet verpanden of aan een 
derde enig ander recht daarop verlenen.

21.4  op afgeleverde producten die door betaling in eigendom van opdrachtge-
ver zijn overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, 
behoudt iq-pass zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als 
bedoeld in artikel 3:237 bw tot meerdere zekerheid van de vorderingen, 
anders dan de in artikel 3:92 lid 2 bw opgenoemde, die iq-pass dan uit 
welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever mocht hebben.

21.5  indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen 
jegens de verkoper tekort schiet of iq-pass goede grond heeft te vrezen 
dat opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is iq-pass ge-
rechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te 
nemen. na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de 
marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke 
prijs die opdrachtgever met iq-pass was overeengekomen, verminderd 
met de kosten die voor iq-pass uit de terugneming voortvloeit. 

21.6  iq-pass is gerechtigd de afgifte van zaken die zij voor opdrachtgever in 
verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden on-
der zich heeft, op te schorten totdat alle door opdrachtgever aan iq-pass 
verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

22 intellectueel eigendom
22.1  alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens 

de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programma-
tuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, docu-
mentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, 
berusten uitsluitend bij iq-pass of bij haar licentiegevers. opdrachtgever 
verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten van de producten indien en voor 
zover deze nadrukkelijk en schriftelijk door iq-pass aan opdrachtgever zijn 
toegekend. behoudens deze schriftelijke uitdrukkelijke toekenning is op-
drachtgever derhalve niet gerechtigd om die producten te verveelvoudigen 
of openbaar te maken of ter kennis van derden te stellen of door derden te 
laten gebruiken, tenzij uit de aard van de betreffende producten of uit de 
aard van de tussen partijen bestaande overeenkomst anders voortvloeit.

22.2  het is iq-pass of haar leveranciers toegestaan om technische maatregelen 
te nemen ter bescherming van de programmatuur. indien iq-pass door 
middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, 
is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te 
ontwijken. het is opdrachtgever eveneens niet toegestaan om de broncode 
van de door iq-pass geleverde programmatuur in enig opzicht te verande-
ren. 

22.3  het is opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent au-
teursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele 
of industriële eigendom uit de door iq-pass geleverde programmatuur, ap-
paratuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

23 opschorting en ontbinding van de overeenkomst
23.1  iq-pass is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens opdracht-

gever op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien;
a)  opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig 

nakomt;
b)  opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid 

te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeen-
komst en deze zekerheid uitblijft of als niet afdoende moet worden aange-
merkt.

24 leverings- uitvoeringstermijn
24.1  indien tussen partijen is overeengekomen dat bepaalde werkzaamhe-

den binnen een specifiek tijdvak of op een specifiek tijdstip zullen zijn 
voltooid of dat bepaalde producten binnen een specifieke termijn zullen 
zijn geleverd, moet het betreffende tijdvak, het betreffende tijdstip, of de 
betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te 
zijn  vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder en 
waarvoor die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met betrekking 
tot de tijdsplanning na het sluiten van de overeenkomst niet zullen wijzi-
gen.

24.2  de enkele overschrijding van het in de voorgaande bepaling genoemde 
tijdvak of tijdstip of van de in die bepaling genoemde termijn brengt iq-
pass niet in verzuim.

25 reclame
25.1  eventuele klachten over de, door of namens iq-pass verrichte werkzaam-

heden of over de, door of namens iq-pass geleverde producten dienen 
door opdrachtgever binnen acht dagen na constatering van de betreffende 
vermeende onvolkomenheid, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het 
verrichten van die respectievelijk levering van die producten schriftelijk te 
worden gemeld aan iq-pass. deze schriftelijke melding dient een zo gede-
tailleerd mogelijke omschrijving van de onvolkomenheid of tekortkoming 
te bevatten zodat iq-pass in staat is adequaat te reageren.

25.2 indien een klacht van opdrachtgever jegens iq-pass gegrond is, zal iq-pass 
de werkzaamheden of producten alsnog leveren zoals overeengekomen, 

tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos zou zijn ge-
worden. indien van laatstbedoelde zinloosheid sprake zou zijn, dient dit 
door opdrachtgever schriftelijk te worden kenbaar gemaakt en toegelicht.

25.3  indien het alsnog leveren van de overeengekomen werkzaamheden of 
producten onmogelijk of zinloos geworden zou   zijn, zal iq-pass slechts 
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 28.

26 garantie
26.1 indien door iq-pass aan opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aan-

zien van de door haar geleverde of te leveren producten, zal zij zulks uit-
drukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken. bij gebreke van 
een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de opdracht-
gever geen beroep doen op garantie. 

26.2  voor zover iq-pass aan opdrachtgever zaken onder garantie heeft gele-
verd, vervallen alle verplichtingen van iq-pass voortkomend uit die garan-
tie indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken 
het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer 
of het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld bij 
brand- of waterschade, of indien opdrachtgever zonder toestemming van 
iq-pass wijzigingen in de door iq-pass geleverde producten heeft aange-
bracht of heeft laten aanbrengen.

26.3  indien opdrachtgever een beroep doet op een eventueel overeengekomen 
garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, 
heeft iq-pass het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek 
en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij opdracht-
gever in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

27 aansprakelijkheid iq-pass
27.1  iq-pass is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever 

zou worden geleden indien die schade aantoonbaar het gevolg is van op-
zet of grove schuld van iq-pass.

27.2  indien en voor zover door iq-pass aan opdrachtgever producten zijn gele-
verd waarvan de werking afhankelijk is van een of meerdere instellingen 
van deze producten, en de betreffende instellingen door opdrachtgever 
zelf kunnen worden aangepast, kan iq-pass in geen geval aansprakelijk 
worden gehouden voor enige schade die mogelijk toegeschreven kan 
worden aan het feit dat de instelling(en) in kwestie niet optimaal is/zijn 
(geweest).

27.3  de totale aansprakelijkheid van iq-pass wegens een eventuele toereken-
bare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen iq-pass 
en opdrachtgever zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van di-
recte schade en tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst 
bedongen prijs (exclusief btw). indien de overeenkomst tussen iq-pass en 
opdrachtgever hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd 
van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs als bedoeld in de voor-
gaande volzin vastgesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief 
btw) bedongen voor één jaar.

27.4  onder directe schade als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt uitslui-
tend verstaan; 

a)  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van 
deze voorwaarden;

b)  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 
iq-pass aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 
iq-pass toegerekend kunnen worden;

c)  redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de di-
recte schade.

27.5  de aansprakelijkheid van iq-pass voor indirecte schade, daaronder begre-
pen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor 
bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

27.6  iq-pass is in geen geval aansprakelijk voor kosten of schade ten gevolge 
van de wijziging, vernietiging of verlies van programma’s, bestanden en/
of gegevens die op enige informatiedrager werden bewaard, aangezien 
opdrachtgever gehouden is er voor zorg te dragen dat zij te allen tijde een 
back-up van die gegevens behoudt.

28 overmacht
28.1  iq-pass is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van 

overmacht. tijdens overmacht worden de verplichtingen van iq-pass opge-
schort. indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de ver-
plichtingen door iq-pass niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, 
is iq-pass bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te 
ontbinden, zonder dat terzake enige gehoudenheid tot schadevergoeding 
zal bestaan.

28.2  onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandighe-
den die de nakoming van de verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhin-
deren en die niet aan iq-pass zijn toe te rekenen. daaronder moeten onder 
meer doch niet uitsluitend worden begrepen het door iq-pass niet of niet 
tijdig van derden ontvangen van al hetgeen voor de nakoming van haar 
verplichtingen noodzakelijk is, alsmede brand, werkstakingen, belemme-
rende overheidsmaatregelen, storingen in telefoon- of netwerkverbindin-
gen of andere storingen die in redelijkheid niet binnen de risicosfeer van 
iq-pass liggen.

28.3  voor zover iq-pass ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels ge-
deeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze 
zal kunnen nakomen, en voor zover aan het nagekomen respectievelijk na 
te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is iq-pass gerechtigd om 
dat gedeelte separaat te declareren. opdrachtgever is gehouden deze de-
claratie te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst 
daarvoor.

29 geheimhouding
29.1 beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke in-

formatie die zij in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de 
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de ander partij is medegedeeld of als dit 
redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van die informatie.

29.2  indien en voor zover iq-pass krachtens enige wettelijke bepaling of rech-
terlijke uitspraak gehouden zou zijn om vertrouwelijke informatie aan 
derden te verstrekken, en iq-pass zich terzake niet kan beroepen op een 
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van 
verschoning, is iq-pass jegens opdrachtgever gerechtigd om de betref-
fende informatie aan de betreffende derden te verstrekken.

30 toepasselijk recht
30.1  op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn 

verklaard, is het nederlands recht van toepassing.

31 geschillen
31.1  alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als 

zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met 
de overeenkomst waarop deze voor- 1 waarden van toepassing zijn of de 
betreffende voorwaarden zelf en zijn uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk 
als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsge-
bied van iq-pass international b.v.  bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor 
zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel, gooi- en 
eemland, onder nummer 33130725



Voorwaarden Schadeafkoop- en Brand-/diefstalregeling
voor schade aan of diefstal van gehuurde zaken 
(“Rental Protection Plan”)

Eigen risico’s per categorie schadeafkoopregeling
 Categorie Eigen risico
 1 €         20

 2 €       170

 3 €       400

 4 €       750

 5 €    2.500

 6 €    5.000

Schriftelijk kunnen in raamovereenkomsten of prijsafspraken 
afwijkende eigen risico’s overeengekomen worden. 

Indien op het contract bij enig artikel geen eigen risico categorie 
wordt vermeld terwijl de regeling op het betreffende artikel wel 
aantoonbaar van toepassing is, is de eigen risico categorie 6 van 
toepassing.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN BIJ B. BRAND-/DIEFSTALREGE-
LING

B.1. Wat is de strekking van de regeling?
Op grond van de brand-/diefstalregeling beperkt verhuurder (onder 
eerder en hierna te stellen voorwaarden) het verhaal op huurder 
van plotselinge en onvoorziene materiële schade aan of verlies 
van het gehuurde en bijkomende kosten/schade ten gevolge van 
brand, inbraak of diefstal na braak.

B.2. Voor welke objecten geldt de regeling?
Voor artikelen vermeld op contracten waarop onderaan de opsom-
ming van de artikelen is afgedrukt “Totaal Brand-/diefstalregeling 
(B)” en daar achter op dezelfde regel in de kolom “aantal” wordt 
vermeld: “1,00” èn waarbij tevens achter en op dezelfde regel als 
het betreffende artikel zelf in de kolom “%SA(A) + %BD(B)” een 
percentage wordt vermeld. 

B.3. Welke zijn de specifieke uitsluitingen?
Beperking van verhaal door verhuurder van schade door brand of 
schade door diefstal geschiedt niet indien:
a. de schade veroorzaakt is door of het gevolg is van vermissing, 
inventarisatieverschil, verduistering, verdwijning, quarantaine of 
inbeslagname van overheidswege; 
b. een algemene uitsluiting van toepassing is (zie VII en VIII);
c. niet aan de aanvullende voorwaarden is voldaan (zie B.4.).

B.4. Aanvullende voorwaarden diefstaldekking
Naast de algemene en de specifieke uitsluitingen wordt het 
verhaalsrecht van verhuurder in geval van diefstal niet beperkt 
indien niet aantoonbaar aan alle onderstaande voorwaarden en 
omstandigheden is voldaan:
a. het gehuurde is buiten werktijden opgeslagen of geplaatst in 
een afgesloten ruimte of, indien dat fysiek onmogelijk is, op een 
beveiligd dan wel op een door middel van degelijk afgesloten 
hekwerk omheind buitenterrein of bouwplaats;
b. er is sprake van braak aan pand, container, keet of hekwerk. 
Braak zal slechts worden aangenomen indien er uiterlijk 
duidelijk waarneembare sporen van braak zijn. Ten aanzien van 
handgereedschappen, (lichtmast-) aggregaten, compressoren 
en gedemonteerde steigers en toebehoren geldt als aanvullende 
voorwaarde dat verhuurder het verhaal slechts beperkt indien er 
sprake is van diefstal na braak aan een deugdelijk afgesloten pand 
of een deugdelijk afgesloten gedeelte van een pand, niet zijnde 
een container, directie- of werkkeet;
c. machines dienen daar waar mogelijk beveiligd te worden met 
een slot en mogen uitsluitend tijdens vervoer op een aanhangwa-
gen zijn geplaatst. Sloten dienen aantoonbaar benut te zijn; indien 
niet alle aan huurder overhandigde sleutels door huurder terstond 
geretourneerd kunnen worden, wordt huurder geacht niet aan deze 
voorwaarde te hebben voldaan;
d. aanhangers en andere machines met dissel dienende tot 
vervoer achter een motorrijtuig, indien niet in een afgesloten pand 
maar op een omheind buitenterrein geplaatst, dienen ten minste 
aan onroerend goed vastgeketend te zijn en tevens beveiligd te 
zijn met een disselslot.

B.5. Eigen risico Brand-/diefstalregeling
Op de brand-/diefstalregeling is per gebeurtenis en per artikel een 
eigen risico van toepassing. Op de huurovereenkomst staat bij 
elk verhuurd artikel, indien de brand-/diefstalregeling daarop van 
toepassing kan zijn, tot welke (eigen risico) categorie (1 t/m 6) het 
betreffende artikel behoort. Aan de hand van deze categorie kan 
uit de eigen risico-tabel brand-/diefstalregeling het eigen risico 
afgelezen worden.

Eigen risico’s per categorie brand-/diefstalregeling
 Categorie Eigen risico Maximum
 1 20% dagwaarde €       200

 2 20% dagwaarde €    1.000

 3 20% dagwaarde €    1.500

 4 20% dagwaarde €    3.000

 5 20% dagwaarde €    5.000

 6 Vast €    5.000

Schriftelijk kunnen in raamovereenkomsten of prijsafspraken 
afwijkende eigen risico’s overeengekomen worden. Onder dag-
waarde wordt verstaan de dagwaarde  van het gehele huurartikel.

Indien op het contract bij enig artikel geen eigen risico categorie 
wordt vermeld terwijl de regeling op het betreffende artikel wel 
aantoonbaar van toepassing is, is de eigen risico categorie 6 van 
toepassing.
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Op de op de voorzijde gespecificeerde huurovereenkomst zijn 
de algemene voorwaarden van IQ-Pass International B.V. van 
toepassing. Deze algemene voorwaarden werden de huurder 
overhandigd voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de 
huurovereenkomst. De algemene verhuurvoorwaarden zijn ook 
te raadplegen op www.iq-pass.com. Op verzoek wordt een extra 
exemplaar toegezonden.

Conform de verhuurvoorwaarden is huurder aansprakelijk voor 
schade aan/door/in verband met het gehuurde.

Huurder kan tegen een procentuele toeslag op het huurtarief diens 
contractuele aansprakelijkheid voor plotselinge en onvoorziene 
schade aan of diefstal van het gehuurde door middel van een 
van of beide onderstaande regelingen deels beperken. Eventuele 
andere (mede-) aansprakelijke partijen en/of derden, waaronder 
verzekeraars, kunnen geen rechten aan deze regelingen ontlenen. 
De regelingen behelzen een beperking van het verhaalsrecht van 
verhuurder. Indien overeengekomen, gaan de regelingen bij strij-
digheid voor op de algemene verhuurvoorwaarden, die overigens 
alsdan aanvullend van kracht blijven. 

Eventuele op of bij de huurovereenkomst gedrukte aanvullende 
uitsluitingen of aanwijzingen voor preventie vormen een aanvulling 
op en maken deel uit van de schadeafkoop- en brand-/diefstal-
regeling.

Onder beperking van het verhaalsrecht dient te worden verstaan: 
beperking van het verhaal van schade tot de hoogte van het per 
artikel nader gespecificeerde eigen risico. 

Onder dagwaarde wordt verstaan de oorspronkelijke catalogusprijs 
minus lineaire afschrijvingen over 120 maanden met in acht name 
van een restwaarde van 10% van de oorspronkelijke catalogus-
prijs.

Daar waar “verhuurder” staat, wordt daaronder verstaan: IQ-Pass 
International B.V. e/o gelieerde ondernemingen.

In geval van schade of diefstal dient huurder zich schriftelijk te 
beroepen op de regeling(en) en de toepasselijkheid daarvan schrif-
telijk met wettig en overtuigend bewijs te onderbouwen.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ A. SCHADEAFKOOP-REGELING 
EN B. BRAND-/DIEFSTALREGELING.

I. Voor wie geldt de regeling?
Voor de huurder van artikelen van verhuurder. De brand-/diefstal-
regeling is niet beschikbaar voor particulieren. 

II. Voor welke periode geldt de regeling?
Gedurende de overeengekomen huurperiode, een en ander 
conform de algemene voorwaarden van verhuurder. Er wordt, 
behoudens andere voorwaarden of uitsluitingen, alleen beperking 
van verhaal toegepast indien
a.  voorafgaand aan de huurperiode een geldige en door huurder 
ondertekende huurovereenkomst is opgemaakt, en
b. huurder alle uit de huurovereenkomst en uit de algemene 
voorwaarden van verhuurder voortvloeiende plichten aantoonbaar 
en tijdig is nagekomen.

III. Voor welke schade wordt het verhaalsrecht beperkt?
Verhaal van schade betreft de materiële schade aan of dagwaarde 
van verhuurartikelen en de direct met de schade samenhangende 
kosten van (nood-)reparatie, expertise-, bergings-, transport-, 
onderzoeks-, repatriëring, bereddings- en (buiten)gerechtelijke 
kosten, bedrijfsschade (huurderving) enz. De beperking van 
het verhaal betreft de materiële schade aan of dagwaarde van 
verhuurartikelen en de direct met de materiële schade samenhan-
gende kosten van noodreparatie, bergings- en transportkosten, 
voor zover aan de noodreparatie, berging of het transport een 
schriftelijke opdracht van verhuurder ten grondslag ligt, alsook 
bedrijfsschade (de huurderving wordt berekend op basis van het 
huurtarief voor dagverhuring exclusief kortingen). Verhaal van 
kosten van vaststelling van de schade wordt uitsluitend beperkt 
voor zover de schadevaststelling door de Technische Dienst van 
verhuurder wordt verricht.

IV. In welk gebied zijn de regelingen geldig?
De regeling(en) is/zijn van toepassing op schadevoorvallen binnen 
de Benelux. In Duitsland is de regeling van toepassing op schade-
gevallen binnen een straal van 100 kilometers van de grens met 
één van de Benelux-landen.

V. Hoe wordt de schade vast gesteld?
De schade wordt vastgesteld door de technische dienst van 
verhuurder. Indien huurder niet binnen vijf werkdagen na ontvangst 
van de door verhuurder verstrekte schadeopgave of –indicatie of, 
bij gebreke daarvan, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de 
(schade)factuur onderbouwd bezwaar aantekent, wordt huurder 
geacht met de schadevaststelling door de technische dienst van 
verhuurder akkoord te gaan. 
Indien de huurder een contra-expertise wenst, dient de huurder 
binnen vijf werkdagen te rekenen vanaf het bekend raken van 
het schadevoorval een contra-expert te benoemen en verhuurder 
daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan verhuurder 
er van uit mag gaan dat een contra-expertise door of namens de 
huurder achterwege blijft.

VI. Welke verplichtingen gelden in geval van schade?
Zodra huurder van een schadevoorval kennis draagt of redelijker-
wijs had kunnen dragen is hij verplicht om:
a. de gebeurtenis onmiddellijk aan verhuurder te melden;
b. alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, 
meer in het bijzonder de aanwijzingen van verhuurder op te volgen, 
de gevraagde inlichtingen en documenten (waaronder een volledig 
ingevuld en ondertekend schadeformulier met toedrachtsomschrij-
ving)  te verstrekken resp. overleggen en zich te onthouden van 
handelingen die de belangen van verhuurder kunnen schaden;
c. in geval van diefstal van het object of een ander misdrijf met 
schade tot gevolg onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en 
een afschrift van het proces-verbaal van aangifte aan verhuurder 
te overleggen.

Verhuurder beperkt het verhaal niet indien aan één of meer van 
deze voorwaarden niet of niet volledig is voldaan.

VII. Algemene uitsluitingen voor beide regelingen
Het verhaal door verhuurder wordt niet beperkt indien de schade 
en/of de diefstal is ontstaan uit, veroorzaakt of vergroot door of 
opgetreden bij:
a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 
onlusten, terrorisme, staking, oproer of muiterij, aardbeving, 
overstroming, vulkanische uitbarsting dan wel atoomkernreacties 
onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
b. opzet of roekeloosheid van huurder en/of diens personeel en/
of  hulppersonen;
c. onvoldoende zorg en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nala-
ten van huurder en/of diens personeel en/of  hulppersonen;
Voorts wordt het verhaal door verhuurder niet beperkt: 
d. indien huurder het gehuurde heeft doorverhuurd of anderszins 
aan derden (niet zijnde werknemers van huurder) ter beschikking 
heeft gesteld  zonder daartoe vooraf schriftelijke toestemming van 
verhuurder te hebben verkregen; 
e. in geval een op het contract vermelde specifieke uitsluiting van 
toepassing is;
f. indien  preventieve maatregelen en andere aanwijzingen, 
afgedrukt op het huurcontract of in producthandleiding, niet 
aantoonbaar door  huurder zijn opgevolgd;
g. indien huurder het gehuurde gebruikt, heeft gebruikt of heeft 
doen of laten gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het 
gehuurde bestemd is;
h. indien huurder ter zake van een schadevoorval rechten kan 
ontlenen aan enige verzekering of andere voorziening of daaraan 
rechten had kunnen ontlenen indien de schadeafkoop- en/of 
brand-/diefstalregeling niet bestond(en). 

VIII. Onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten
Onder onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten wordt mede 
doch niet uitsluitend verstaan: bediening door niet-gecertificeerde 
of (wettelijk) niet gekwalificeerde/onbevoegde personen, niet 
tijdig bijvullen van of gebruik van onjuiste olie, smeermiddelen, 
brandstof, antivries, onjuist of niet-gebruiken van stempels, 
overbelasting of -belading, vervoer van aanhangers en/of ander 
aan een motorvoertuig koppelbaar materieel door een bestuurder 
die met betrekking tot de voertuigcombinatie niet over de juiste 
rijbewijscategorie beschikt, verrichten van reparaties, uitschakelen 
van (veiligheids-)voorzieningen en/of andere (deel)systemen, 
kantelen vanwege een te grote hellingshoek of oneffen of 
anderszins ongeschikt terrein of ondergrond, handelen in strijd met 
de aanwijzingen van verhuurder en/of fabrikant en/of handleiding 
en/of op of bij het huurcontract afgedrukte aanwijzingen, onjuist 
of ongeschikt transport, verticaal transport, veroorzaken van 
“bovenhoofdse” schade (schade boven of met aangrijppunt boven 
1.90 meter, gemeten vanaf terrein of wegdek) tijdens transport en/
of verkeersdeelname, niet afdoende treffen van maatregelen tegen 
het achterblijven van beton-, cement-, verf- of spuitresten, niet 
treffen van afdoende maatregelen ter voorkoming van schade in 
geval van aangekondigde storm, hagel, vorst of  (andere) extreme 
weersomstandigheden, niet of niet aantoonbaar opvolgen van de 
specifieke en schriftelijke bij of op het contract of bijbehorend risi-
coblad gestelde gebruiks- en/of preventie-aanwijzingen, handelen 
in strijd met een wettelijke plicht of (plaatselijke) verordening.

IX. Eigendom verhuurartikelen
Alle verhuurartikelen blijven eigendom van verhuurder, ongeacht 
de eventuele toepassing van de schadeafkoop- of de brand-/dief-
stalregeling. Facturatie en/of betaling van de schade of een eigen 
risico behelst nadrukkelijk geen eigendomsoverdracht.

X. Opname van de regelingen
Verhuurder kan het aangaan van de schadeafkoopregeling en/
of brand-/diefstalregeling als voorwaarde voor het aangaan van 
een huurovereenkomst stellen. Verhuurder kan opname van de 
schadeafkoopregeling en/of de brand-/diefstalregeling te allen 
tijde en zonder opgaaf van reden weigeren.

XI. Vergoedingen
De regelingen kunnen nimmer aanleiding geven tot het doen van 
enige betaling of het verlenen van enige vergoeding of restitutie 
aan huurder. 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN BIJ A. SCHADEAFKOOP-REGELING 

A.I. Wat is de strekking van de regeling?
Op grond van de schadeafkoopregeling beperkt verhuurder 
(onder eerder en hierna te stellen voorwaarden) het verhaal van 
plotselinge en onvoorziene materiële schade aan het gehuurde en 
bijkomende kosten/schade op huurder.

A.2. Voor welke artikelen geldt de regeling?
Voor artikelen vermeld op contracten waarop beneden de 
opsomming van de artikelen is afgedrukt “Totaal schade afkoop 
(A)” en daar achter op dezelfde regel in de kolom “aantal” wordt 
vermeld: “1,00” en waarbij tevens achter en op dezelfde regel als 
het betreffende artikel zelf in de kolom “%SA(A) + %BD(B)” een 
percentage wordt vermeld. 

A.3. Welke zijn de specifieke uitsluitingen?
Verhuurder beperkt haar verhaal in het geheel niet:
a. als de schade is veroorzaakt door of het gevolg is van brand, 
(partiële) diefstal, inbraak, vermissing, verduistering, verdwijning, 
quarantaine of inbeslagname van overheidswege; 
b. in geval van  schade aan banden;
c. ten aanzien van schoonmaakkosten en/of schade door vervui-
ling;
d. als een algemene uitsluiting van toepassing is (zie VII en VIII).

A.4. Eigen risico schadeafkoopregeling
Op de schadeafkoopregeling is per gebeurtenis en per artikel een 
eigen risico van toepassing. Op de huurovereenkomst staat bij 
elk verhuurd artikel, indien de schadeafkoopregeling daarop van 
toepassing kan zijn, tot welke (eigen risico) categorie (1 t/m 6) het 
betreffende artikel behoort. Aan de hand van deze categorie kan 
uit de eigen risico-tabel schadeafkoopregeling het toepasselijke 
eigen risico worden afgelezen. 
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