
ALGEMEEN

ARTIKEL 1 – Definities
1.1.  Onder “Boels Industrial” wordt in deze voorwaarden verstaan: 
 Boels Industrial Netherlands B.V., Boels Industrial Belgium BV, Hef en Hijs 

Nederland B.V. en/of iedere gelieerde onderneming die deze algemene 
voorwaarden op enige overeenkomst van toepassing mocht verklaren.

1.2.  Onder “Algemene Voorwaarden” worden deze voorwaarden verstaan.
1.3.  Onder “Opdrachtgever” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: 

de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die dan wel het samenwer-
kingsverband dat met Boels Industrial een overeenkomst is aangegaan 
of daarover met Boels Industrial in onderhandeling is.

1.4.  Onder “Partijen” worden in deze Algemene Voorwaarden verslaan: Boels 
Industrial en Opdrachtgever.

1.5.  Onder “Verhuurder / Verkoper” wordt in deze Algemene voorwaarden 
verstaan: Boels Industrial in haar hoedanigheid van Verhuurder.

1.6.  Onder “Huurder / Koper” wordt verstaan: Opdrachtgever in de hoedanig-
heid van Huurder / Koper, evenals alle werknemers of andere onderge-
schikten die gebruik maken van het huurobject.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereen-

komsten, koopovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten 
tussen Partijen.

2.2.  Bedingen die van deze Algemene Voorwaarden afwijken of deze aanvul-
len, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en 
gelden slechts per geval.

2.3.  De eventuele toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde al-
gemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.  In geval deze Algemene Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere 
taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds 
beslissend.

2.5.  De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de 
overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van 
het overige deel van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden 
onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als 
overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt 
bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid 
of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2.6.  Indien Boels Industrial in een voorkomend geval niet de strikte naleving 
van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee 
dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat 
Boels Industrial het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet 
soortgelijke, gevallen de strikte nalevering van deze Algemene Voorwaar-
den te verlangen.

2.7.  De Opdrachtgever met wie met toepassing van deze Algemene Voor-
waarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de 
Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten gesloten tussen haar 
en Boels Industrial.

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen
3.1.  Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Boels 

Industrial, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, 
telefonisch, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn 
geheel vrijblijvend en kunnen derhalve steeds door Boels Industrial wor-
den herroepen.

3.2.  Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specifi-
caties gelden steeds bij benadering en zijn voor Boels Industrial slechts 
bindend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

3.3.  Een aanbod is geldig gedurende veertien dagen na dagtekening daarvan 
tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 4 – Overeenkomsten
4.1.  Tussen Partijen komt een overeenkomst tot stand wanneer Boels Indus-

trial de acceptatie van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd, c.q. Partij-
en een schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, c.q. mondeling 
dan wel stilzwijgend op het moment waarop Boels Industrial een goed 
feitelijk aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt.

4.2.  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden 
Boels Industrial slechts, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft be-
vestigd.

4.3.  De Opdrachtgever dient de opdrachtbevestiging nauwkeurig te controle-
ren en eventuele correcties binnen 6 werkdagen door te geven.

4.4.  Indien Boels Industrial met twee of meer personen dan wel rechtsperso-
nen een overeenkomst sluit is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit 
die overeenkomst jegens Boels Industrial voortvloeien.

4.5.  Boels Industrial is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van 
de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

4.6.  Boels Industrial registreert persoonlijke en/of zakelijke gegevens van 
de Opdrachtgever. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Boels 
Industrial om de gegevens, waarvan de kennisneming door anderen dan 
Boels Industrial noodzakelijk is in het kader van de uit te voeren opdracht, 
aan derden te openbaren.

ARTIKEL 5 – Prijzen
5.1.  De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.
5.2.  Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor 

rekening van Opdrachtgever.
5.3.  Boels Industrial heeft het recht om van overheidswege opgelegde wij-

zigingen en/of extra heffingen alsnog in de prijzen door te berekenen 
nadat de overeenkomst tot stand gekomen is.

ARTIKEL 6 – Betaling
6.1.  Betaling van verschuldigde bedragen door Opdrachtgever aan Boels In-

dustrial dient te geschieden binnen de op de facturen vermelde termijn. 
Betaling dient steeds onvoorwaardelijk te geschieden, zonder eenzijdig 
bepaalde korting, aftrek, verrekening, inhouding of opschorting, uit wel-
ken hoofde dan ook.

6.2.  Klachten met betrekking tot enige factuur dienen binnen 8 dagen na de 
datum van die factuur schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan Boels 
Industrial kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtge-
ver wordt geacht de factuur als juist te hebben aanvaard.

6.3.  Opdrachtgever verliest bij wanbetaling alle rechten op eventueel verleen-
de kortingen.

6.4.  Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom, 
de wettelijke buitengerechtelijke incasso kosten met ingang datum van 
verzuim en de wettelijke handelsrente met ingang datum van verzuim 
verschuldigd. 

ARTIKEL 7 – Zekerheidstelling
7.1.  Boels Industrial kan steeds, alvorens met de nakoming van de over-

eenkomst voort te gaan, zonder nadere motivering van Opdrachtgever 
verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn 
betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door het voldoen van een waar-
borgsom of het stellen van een bankgarantie. 

7.2.  Opdrachtgever zal de gevraagde zekerheid binnen de verlangde termijn 
stellen. Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt Opdrachtge-
ver in verzuim; een ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Voordat ze-
kerheid is gesteld en indien Opdrachtgever met het stellen van zekerheid 
in verzuim is, kan Boels Industrial haar prestaties opschorten, terwijl zij 
ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden. In 
dat laatste geval zal Opdrachtgever aan Boels Industrial automatisch een 
boete van € 250,- verschuldigd worden als vergoeding van de gemaakte 
interne kosten. 

7.3.  In geval van artikel 7.2 moet Opdrachtgever alle andere kosten, door 
Boels Industrial gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren 
prestaties, alsmede alle overige door Boels Industrial geleden schade 
vergoeden. Onder de schade vallen in elk geval de volledige koopsom 
en de penningen van de volledige looptijd van de huurovereenkomst c.q. 
serviceovereenkomst. Boels Industrial kan Opdrachtgever tevens ver-
plichten om alle ter beschikking gestelde goederen terug te geven aan 
Boels Industrial. Voor zover Boels Industrial (op basis van voornoemde 
grond) de tussen Partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is 
zij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Op-
drachtgever uit welken hoofde dan ook.

7.4.  Voor zover de door Opdrachtgever verstrekte zekerheid door Boels 
Industrial wordt aangesproken, kan Boels Industrial opnieuw van Op-
drachtgever verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nako-
men van zijn betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 8 – ATEX-materiaal
8.1.  De explosieveiligheid van ATEX-materiaal kan alleen worden gegaran-

deerd bij correct gebruik volgens de wet- en regelgeving en de praktijk-
richtlijnen van ATEX 95 en 137.

ARTIKEL 9 – Overmacht
9.1.  Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkomingen”) wordt verstaan 

een elke van de wil van Partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor 
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet 
(meer) van Boels Industrial kan worden verlangd.

9.2.  Onder overmacht van Boels Industrial wordt in ieder geval verstaan: 
werkstaking, ziekteverzuim bij Boels Industrial, vervoersmoeilijkheden, 
brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Boels Industrial, pro-
blemen bij hulppersonen, onvrijwillige storingen of belemmeringen waar-
door de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker 
wordt, zoals onder meer, doch niet uitsluitend stormschade en/of andere 
natuurrampen, alsmede wanprestatie (“toerekenbare tekortkomingen”) 
door andere Opdrachtgevers van Boels Industrial of hulppersonen van 
Boels Industrial of van toeleveranciers waardoor Boels Industrial haar 
verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) (tijdig) kan nakomen.

9.3.  Boels Industrial kan betaling vorderen van de prestaties die bij de uit-
voering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de 
omstandigheid, welke overmacht oplevert, is opgetreden.

ARTIKEL 10 – Ontbinding
10.1.  Buitengerechtelijke ontbinding zijdens Boels Industrial, zonder voor-

afgaande ingebrekestelling, is mogelijk als de Opdrachtgever in staat 
van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling 
aanvraagt, op hem de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt 
verklaard, of wanneer de Opdrachtgever door beslaglegging, ondercu-
ratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn ver-
mogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit 
deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld 
erkent.

ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid
11.1.  De partij die toerekenbaar tekortschiet en/of onrechtmatig handelt je-

gens de andere partij, is aansprakelijk voor vergoeding van de door de 
benadeelde partij geleden en/of te lijden schade.

11.2.  De aansprakelijkheid van Boels Industrial uit hoofde van het voorgaande 
lid is beperkt tot het factuurbedrag van de laatste door haar aan Op-
drachtgever verzonden factuur, tenzij en voor zover het bedrag dat door 
de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Boels Industrial in voorko-
mend geval wordt uitgekeerd hoger is.

11.3.  De aansprakelijkheid van Boels Industrial voor indirecte of gevolgschade 
is uitgesloten.

11.4.  Partijen kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van hun schade 
als de tekortschietende partij in verzuim is.

11.5.  De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 11.2 vervalt wanneer:
• de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de toerekenbaar 

tekortschietende en/of onrechtmatig handelende partij; en/of 
• de schade voortvloeit uit aanspraken van derden ten gevolge van dood of 

letsel.

ARTIKEL 12 – Vrijwaring
12.1.  Opdrachtgever zal Boels Industrial volledig vrijwaren voor aanspraken 

van derden op Boels Industrial veroorzaakt door of anderszins verband 
houdende met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeen-
komst(en).

ARTIKEL 13 – Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen
13.1.  De tussen Partijen gesloten overeenkomst wordt beheerst door Neder-

lands recht.
13.2.  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Par-

tijen gesloten overeenkomst worden berecht door de bevoegde rechter 
in het arrondissement Rotterdam (in geval van kantonzaken de kanton-
rechter van Rotterdam).

RENTAL

ARTIKEL 14 – Bestemming en gebruik
14.1.  Huurder zal het huurobject gebruiken als een goed huurder en alleen 

gebruiken voor het doel waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt 
is.

14.2.  Huurder zal het huurobject met inachtneming van aanwijzingen, ge-
bruiksvoorschriften en instructies van Verhuurder gebruiken. Voor alle 
schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van aanwij-
zingen, gebruiksvoorschriften en instructies van Verhuurder, is Huurder 
aansprakelijk.

14.3.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de huurprijs van de 
generatoren gebaseerd op weekprijzen van maximaal 50 draaiuren per 
week, uitgaande van 5 werkdagen van 10 uur. Tussen 51 en 100 draai-
uren per week geldt het semicontinu-tarief en boven 101 draaiuren per 
week is het continu-tarief van toepassing. De betreffende tarieven zijn 
aan de Opdrachtgever ter hand gesteld.

 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de huurprijs voor com-
pressoren gebaseerd op weekprijzen van 40 uren per week, uitgaande 
van 5 werkdagen van 8 uur. Bij overschrijding van dit draairegiem geldt 
het continu-tarief.

14.4.  Huurder is verplicht om minimaal eens per 4 uur te controleren of de 
urenteller naar behoren functioneert. Huurder is verplicht Verhuurder 
direct te waarschuwen indien de urenteller niet of niet naar behoren 
functioneert. Indien Huurder dit heeft nagelaten, gaat Verhuurder uit van 
het continu-tarief.

14.5.  Huurder is verplicht Verhuurder te berichten bij wijzigingen in het over-
eengekomen gebruik, zoals bijvoorbeeld semi-continu of vol-continu 
gebruik..

14.6.  Eventuele transportkosten, verzendkosten en alle andere in verband 
met de (af-)levering van het huurobject te maken kosten, alsmede 
verzekeringskosten, brandstof, olie etc. zijn niet in de huurprijs inbe-
grepen.

14.7.  De overeengekomen huurprijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepa-
lende factoren op het moment van de aanbieding. Verhuurder behoudt 
zich het recht voor de na totstandkoming van de overeenkomst ontstane 
wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Verhuurder in rede-
lijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals onder meer, doch niet uit-
sluitend verhoging van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, 
toltarieven, verzend- / transportkosten of omzetbelasting, aan Huurder 
door te berekenen, tot een maximum van 25% van de overeengekomen 
prijzen.

ARTIKEL 15 – Eigendom en staat Van het huurobject/natrekking
15.1.  Het huurobject is en blijft eigendom van Verhuurder. Huurder is derhalve 

niet bevoegd om het huurobject te vervreemden, te verpanden of an-
derszins te bezwaren.

15.2.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder mag 
Huurder het huurobject noch geheel noch gedeeltelijk door derden laten 
gebruiken of aan derden in onderhuur afstaan. Indien Huurder handelt 
in strijd met voornoemde verplichting, verbeurt Huurder een boete van 
€ 250,- per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, 
onverminderd de overige rechten van Verhuurder waaronder het recht 
op nakoming en schadevergoeding. Overtreding van dit artikel levert een 
grond op voor onmiddellijke ontbinding wegens toerekenbare tekortko-
ming. Huurder is gehouden het huurobject aan Verhuurder terug te ge-
ven en de schade te vergoeden, waaronder in ieder geval wordt verstaan 
de huurpenningen tot einde huurovereenkomst.

15.3.  Het staat Huurder niet vrij om de aard, bestemming, samenstelling of 
de inrichting van het huurobject te veranderen. Ook is de Huurder niet 
bevoegd om zaken aan/op het huurobject aan te brengen, te wijzigen of 
te verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ver-
huurder.

15.4.  Door Huurder met toestemming van Verhuurder aan het gehuurde door-
gevoerde wijzigingen en/of verbeteringen worden geacht onlosmakelijk 
deel uit te (zijn gaan) maken van het gehuurde. Huurder komt geen ver-
goeding toe ten aanzien van de door hem gemaakte kosten in verband 
met het doorvoeren van dergelijke wijzigingen en/of verbeteringen.

ARTIKEL 16 – Derdenbeding
16.1.  Huurder van het huurobject materieel verklaart ermee bekend te zijn, en 

voor zover nodig er mee in te stemmen, dat het eigendomsrecht van het 
huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject 
kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling 
van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft.

16.2.  Zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het huurobject 
vordert op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Ver-
huurder jegens de derde, kan de Huurder zich niet op enig retentierecht 
beroepen. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurover-
eenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte 
als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een 
door die derde aangewezen locatie.

16.3.  Indien de derde eigenaar is van het huurobject en de derde de onderha-
vige huurovereenkomst zou willen continueren, is Huurder verplicht om 
op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te 
sluiten onder gelijkluidende condities voor de resterende looptijd van de 
onderhavige huurovereenkomst.

ARTIKEL 17 – Verplichtingen Huurder
17.1.  Huurder is verplicht zorg te dragen voor het dagelijkse en periodieke 

onderhoud aan het huurobject, waaronder, doch niet uitsluitend:
• het bijvullen van brandstof. De kosten van reiniging en afvoer van zoge-

naamde “rode” gasolie (gasolie die onder lager accijnstarief valt) wordt 
bij retour bij een Nederlandse vestiging in rekening gebracht;

• het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van smeerolie;
• het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van compressorolie;
• het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van koelwater;
• het dagelijks controleren en eventueel bijvullen van gedestilleerd accu-

water;
• het dagelijks controleren en schoonmaken van koelers, in verband met 

externe omstandigheden;
• het dagelijks controleren van ventilatorriemen en zo nodig spannen daar-

van;
• het controleren of compressor waterseparator aftapkranen overstaan of 

geblokkeerd zijn;
• het minstens eenmaal per 400 uur verversen van smeerolie;
• het eventueel uitvoeren van kleine reparaties, zoals ontluchten en op-

starten;
• visuele inspectie van de algehele staat van het huurobject.
• Schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.
• Huurder zal ervoor zorgdragen dat het huurobject bereikbaar en toegan-

kelijk is.
17.2.  Huurder informeert Verhuurder direct wanneer een van de volgende situ-

aties zich voordoet of zich dreigt voor te doen:
• schade aan het huurobject;
• diefstal, verduistering of vermissing van het huurobject. Huurder stelt 

Verhuurder zo snel mogelijk een kopie van het proces-verbaal van aan-
gifte van diefstal ter hand. Tot datum van ontvangst van de schadeloos-
stelling door de Huurder van diens verzekeringsmaatschappij en betaling 
daarvan aan Verhuurder, dient de overeengekomen huurprijs te worden 
doorbetaald.
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• eventuele beslaglegging op de goederen van Huurder of op een gedeelte 
daarvan, over de aanvraag van (voorlopige) surseance van betaling, de 
aanvraag of het doen van aangifte van zijn faillissement of over de aan-
vraag van toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Huurder is 
verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoer-
der onverwijld inzage te geven in de huurovereenkomst.

17.3.  Tenzij Verhuurder daartoe voorafgaand zijn schriftelijke toestemming 
heeft gegeven, zal Huurder het huurobject niet op zee, op vaartuigen 
en/of buiten Nederland mogen gebruiken. Indien Huurder handelt in 
strijd met voornoemde verplichting, verbeurt Huurder een boete van € 
250,- per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, 
onverminderd het recht van Verhuurder op nakoming, ontbinding wegens 
toerekenbare tekortkoming en schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 18 – Betaling
18.1.  Bij toerekenbare tekortkoming heeft Verhuurder het recht het huurob-

ject op kosten van Huurder te doen weghalen. Huurder zal hiertoe alle 
medewerking verlenen. Huurder doet bij voorbaat afstand van eventuele 
retentierechten met betrekking tot het huurobject en zal geen beslag 
doen leggen op het huurobject. 

18.2.  Bij verkoop door Verhuurder van brandstoffen ten behoeve van de ge-
huurde generatoren en/of compressoren, geldt een betalingstermijn van 
14 dagen na factuurdatum. 

ARTIKEL 19 – Storingen
19.1.  Huurder dient storingen onverwijld doch in ieder geval binnen 2 werkda-

gen schriftelijk bij Verhuurder te melden onder opgave van het materi-
eelnummer, een nadere toelichting omtrent de storing en de locatie waar 
het huurobject zich bevindt.

19.2.  Nadat zich een storing voordoet, zal Huurder het gebruik van het huurob-
ject staken.

19.3.  Huurder zal ervoor zorgdragen dat het huurobject voor Verhuurder be-
reikbaar en toegankelijk is. Binnen Nederland wordt de betreffende ma-
chine door Verhuurder of namens Verhuurder, indien mogelijk, ter plaatse 
gerepareerd of door ander materieel vervangen; indien en voor zover het 
huurobject zich op zee, op vaartuigen en/of buiten Nederland bevindt, 
dient Huurder voor eigen rekening het huurobject te laten repareren door 
Verhuurder of een door Verhuurder aan te wijzen derde.

19.4.  Huurder is geen huurpenningen verschuldigd over de periode dat het 
huurobject niet bruikbaar voor hem is, indien:

• de storing langer duurt dan één dag nadat de storing overeenkomstig het 
bepaalde in lid 1 van dit artikel door Huurder bij Verhuurder is gemeld, en 

• Verhuurder van die melding kennis heeft kunnen nemen.
19.5.  Het al dan niet bruikbaar zijn van het huurobject is ter beoordeling van 

Verhuurder.
19.6.  Indien storingen zijn veroorzaakt door beschadigingen aan en/of on-

deugdelijk en/of onkundig gebruik of het niet voldoen aan de hiervoor in 
artikel 14 en artikel 17 genoemde verplichtingen van Huurder vindt het 
bepaalde in lid 4 van dit artikel geen toepassing.

19.7.  Schade aan het huurobject, anders dan schade als gevolg van slijtage 
bij normaal gebruik, is voor rekening van de Huurder. Bovendien zijn 
alsdan de kosten van vervanging/reparatie van beschadigde, ontbre-
kende of kapotte onderdelen voor rekening van de Huurder. Tot datum 
van ontvangst van de schadeloosstelling door de Huurder van diens 
verzekeringsmaatschappij en betaling daarvan aan Verhuurder, dient de 
overeengekomen huurprijs te worden doorbetaald.

ARTIKEL 20 – Controle
20.1.  De Verhuurder heeft te allen tijde het recht om controle op het onderhoud 

en de staat van het huurobject uit te oefenen of te doen uitoefenen. Hij is 
bevoegd daartoe de ruimte van Huurder te betreden.

ARTIKEL 21 – Teruggave na einde huurovereenkomst
21.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Huurder het huurob-

ject gereinigd en - afgezien van normale slijtage van het huurobject bij 
gebruik als goed Huurder - in de oorspronkelijke staat aan Verhuurder 
teruggeven door het huurobject aan Verhuurder ter beschikking te stellen 
in het magazijn van het filiaal van Verhuurder waar Verhuurder het huur-
object aan Huurder ter beschikking heeft gesteld, gedurende de normale 
openingstijden van dat filiaal en niet later dan op de dag, waarop de 
huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurter-
mijn of anderszins eindigt.

21.2.  Voorts geeft Huurder op de wijze en op het tijdstip als omschreven in 
artikel 21.1 aan Verhuurder de onderdelen van het huurobject terug die 
tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg 
van onderhoud door Huurder verricht.

21.3.  Indien Huurder het huurobject niet op de voor hem geldende plaats en 
datum ter beschikking stelt, raakt Huurder, zonder dat ingebrekestelling 
is vereist, in verzuim. Huurder verbeurt alsdan een boete van € 250,- 
voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Huurder in gebreke blijft 
om het huurobject op de voor hem geldende plaats aan Verhuurder ter 
beschikking te stellen onverminderd de overige rechten van Verhuurder 
waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding.

 Daarnaast zal Huurder alle door Verhuurder te lijden schade, vergoeden. 
Voorts is Verhuurder alsdan bevoegd, en wordt hierbij door Huurder uit-
drukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het huurobject 
zich bevindt, ten einde het huurobject onder zich te nemen. De daaraan 
verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.

ARTIKEL 22 – Aansprakelijkheid
22.1.  Gedurende de huurtijd is alle risico van het huurobject voor Huurder.
22.2.  Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het 

huurobject, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of hij hier 
schuld aan heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te 
nemen ter voorkoming van verdwijning van het huurobject.

22.3.  Huurder vrijwaart Verhuurder tegen boetes of dwangsommen, die 
Verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van 
Huurder. Huurder zal de door Verhuurder gemaakte kosten van verweer 
tegen aanspraken op de hier bedoelde boetes of dwangsommen aan 
Verhuurder vergoeden.

22.4.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een 
gebrek. Huurder kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken 
op huurprijsvermindering, ontbinding van de huurovereenkomst, op-
schorting en verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als 
bedoeld in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. 

22.5.  Het gestelde in artikel 22.4 is in de navolgende omstandigheden niet van 
toepassing: 

• indien de schade, respectievelijk het gebrek het rechtstreekse gevolg is 
van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder of tot haar bedrijfs-
leiding behorende leidinggevende ondergeschikten;

• indien Verhuurder een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst 
kende en met Huurder daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt;

• indien Verhuurder een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst 
kende of behoorde te kennen of Huurder, mede gezien zijn onder-
zoeksplicht als bedoeld in artikel 6, lid 4, daarvan op de hoogte had 
kunnen of behoren te zijn.

22.6.  Huurder is verplicht het huurobject voor eigen rekening te verzekeren 
bij een solide verzekeringsmaatschappij en verzekerd te houden tot het 
moment van de teruggave van het huurobject aan Verhuurder. De uit 
deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van Huurder je-
gens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door Huurder aan 
Verhuurder overgedragen.

22.7.  Verhuurder verklaart dat ten behoeve van WAM-plichtige objecten een 
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Voor rekening van de Huur-
der, die Verhuurder daarvoor dient te vrijwaren, komt:

• schade aan derden die op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverze-
kering Motorrijtuigen door de verzekeraar wordt vergoed, maar terzake 
waarvan op basis van de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Bijvoor-
beeld wanneer de bestuurder ten tijde van de schadeveroorzakende 
gebeurtenis onder invloed was van alcohol of drugs.

• het in de polisvoorwaarde genoemde eigen risico.
• boetes, bekeuringen en/of kosten voor Verhuurder die voortvloeien uit 

het op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WAM-plichtig) 
werkmaterieel.

ARTIKEL 23 – Verzekering en afkoopregelingen
23.1.  Conform artikel 11 is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan 

en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, 
ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preven-
tieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuur-
de, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt 
opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde. 

23.2.  De Wederpartij kan bovengenoemd risico grotendeels afkopen middels 
onderstaande regelingen. Niet voor alle zaken is het afsluiten van (één 
van) beide regelingen mogelijk. Voor de te huren zaken waarop (één van) 
deze regelingen wél mogelijk (is) zijn, is het afsluiten van de afkooprege-
ling(en) in beginsel verplicht. In een eventuele (raam)overeenkomst kun-
nen afwijkende afspraken hieromtrent zijn gemaakt. Niettemin bepaalt 
de inhoud van de betreffende individuele Overeenkomst mede of (één 
van) beide regelingen van toepassing (is) zijn.

23.3.  Voor de specifieke inhoud (en tarieven) verwijst Boels Industrial naar de 
voorwaarden voor deze regelingen, gedeponeerd bij de KvK te Rotter-
dam. Deze voorwaarden zijn tevens bij elke Boels Industrial vestiging 
verkrijgbaar en op www.boels.com/rental-conditions te raadplegen. Op 
verzoek kan eventueel een exemplaar worden toegezonden.

A. Schadeafkoopregeling voor particulieren en bedrijven
23.4.  Om zowel de particuliere huurder als de bedrijfsmatige huurder te be-

hoeden voor onvoorziene kosten voor zijn rekening indien hij schade ver-
oorzaakt aan het gehuurde, kan Boels Industrial de Wederpartij verplich-
ten eventuele schade aan het gehuurde vooraf af te kopen door middel 
van de zgn. schadeafkoopregeling (SA). De dekking van de SA geldt 
alleen voor de Wederpartij en m.n. zijn van de dekking uitgezonderd: 
schade ten gevolge van brand, diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig 
gebruik en/of nalatigheid,en artikelen van derdeverhuurders.

23.5.  Voor de SA geldt een toeslag van 10% van de huurprijs, tenzij van dit 
percentage in schrift wordt afgeweken. Op de SA is een eigen risico van 
toepassing, afhankelijk van de waarde van het gehuurde. 

B. Brand-/diefstalregeling voor bedrijven 
23.6.  Uitsluitend de bedrijfsmatige huurder kan gebruik maken van de brand-/ 

diefstalregeling (BD). De BD dekt schade ten gevolge van brand of dief- 
stal, met uitzondering van (o.m) schade ten gevolge van opzet of bewus-
te roekeloosheid, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, ongeoorloofd 
doorverhuur of ter beschikking stelling aan derden, schade aan artikelen 
van derdeverhuurders, of wanneer de huurder recht op schadevergoe-
ding aan een verzekering kan ontlenen.

23.7.  De basis van de toeslag voor opname van de BD is een percentage van 
het huurbedrag. Op de BD is een eigen risico van toepassing, afhankelijk 
van de waarde van het gehuurde. 

C. Verzekering
23.8.  Indien de Wederpartij een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het 

gehuurde, dan is Boels Industrial uitdrukkelijk gerechtigd om van de We-
derpartij te verlangen dat zij Boels Industrial als uitkeringsgerechtigde 
opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen 
risico’s komen voor rekening van de Wederpartij. 

23.9.  In geval er bij een CAR-verzekering van de Wederpartij sprake is van een 
toelatingsregeling, dan verklaart de Wederpartij bij voorbaat dat Boels 
Industrial als (mede-)verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan 
en mag ontlenen. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de 
Wederpartij.

KOOP

ARTIKEL 24 – Levering
24.1.  Overeengekomen leveringstermijnen vangen aan:
• na schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de order door Verkoper, en;
• na ontvangst door Verkoper van alle gegevens, documenten en voorwer-

pen die Verkoper nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht.
 Iedere vertraging aan de zijde van Koper in de nakoming van enigerlei 

verplichting uit hoofde van de koopovereenkomst, levert voor Verkoper 
direct een grond voor opschorting van haar leveringsverplichting op.

24.2.  Verkoper zal zich inspannen de overeengekomen leveringstermijn niet te 
overschrijden. Eventuele overschrijding van de levertermijn leidt niet tot 
een recht op schadevergoeding voor Koper .

24.3.  Vanaf het waarop de goederen het magazijn van Verkoper verlaten gaat 
het risico ervoor over op Koper .

24.4.  Indien Koper  om enigerlei reden de goederen niet in ontvangst neemt, 
heeft Verkoper het recht deze voor rekening en risico van Koper op te 
slaan en te verzekeren. Vindt afname niet binnen twee maanden na de 
aanbieding plaats, dan is Verkoper gerechtigd het contract zonder gerech-
telijke tussenkomst te ontbinden en de goederen te vervreemden of terug 
te nemen, zulks onverminderd het recht op aanvullende schadevergoe-
ding, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend de gederfde winst.

ARTIKEL 25 – Klachten
25.1.  Koper dient klachten betreffende de geleverde goederen per omgaande, 

docht uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de goederen schriftelijk aan 
Verkoper kenbaar te maken onder nauwkeurig omschrijving van de klachten.

25.2.  Koper dient Verkoper binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst 
van de klacht in de gelegenheid te stellen om vermissingen, maatver-
schillen en/of beschadigingen aan of van de goederen te onderzoeken 
door middel van ter beschikking stelling van de goederen in originele 
staat en in originele verpakking. Indien Koper de goederen geheel of 
gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt dan vervalt elk recht op reclamatie 
of schadevergoeding.

25.3.  Klachten geven niet het recht de betalingsverplichting op te schorten.
25.4.  Indien de klacht gegrond is, zal ter keuze van Verkoper worden overge-

gaan tot reparatie c.q. vervanging van de goederen dan wel tot schade-
vergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag.

 Koper heeft geen recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 26 – Eigendoms-voorbehoud
26.1.  Alle goederen blijven na levering eigendom van Verkoper totdat Koper 

aan alle verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
26.2.  Los van voornoemd eigendomsvoorbehoud, geldt dat indien Koper 

haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet correct 
nakomt, Koper aan Verkoper een direct opeisbare, niet voor matiging 
vatbare boete van € 250,00 voor iedere dag dat deze in gebreke is, 
onverminderd de overige rechten van Verkoper waaronder het recht op 
nakoming en schadevergoeding.

ARTIKEL 27 – Aansprakelijkheid
27.1.  Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden wegens pro-

ductaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door 
Koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Verkoper 

geleverde producten en/of materialen. Koper is gehouden alle voor Ver-
koper in dit verband geleden schade waaronder de kosten van verweer 
te vergoeden.

ARTIKEL 28 – Garantie
28.1.  Onderdelen of materialen die door Verkoper worden hersteld of vervan-

gen, dienen door Koper aan Verkoper te worden toegezonden.
28.2.  Voor rekening van Koper komen in elk geval:
• alle transport- of verzendkosten;
• kosten voor demontage- en montage;
• reis- en verblijfkosten van monteur(s) van Verkoper.
28.3.  Koper dient Verkoper in alle gevallen de gelegenheid te bieden een even-

tueel gebrek te herstellen.
28.4.  Koper kan alleen een beroep doen op een garantie nadat aan alle ver-

plichtingen jegens Verkoper is voldaan.
28.5.  Een beroep op een garantie is niet mogelijk indien de gebreken het ge-

volg zijn van:
• normale slijtage;
• onoordeelkundig gebruik;
• niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
• onjuiste installatie, montage, wijziging of reparatie door Koper of door 

derden;
• gebreken aan of ongeschiktheid van door Koper gebruikte materialen of 

hulpmiddelen.
28.6.  Verkoper verstrekt geen garantie op:
a. gebruikte goederen;
b. onderdeel waardoor fabrieksgarantie is verleend.
 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op even-

tuele aanspraken van Koper op grond van non-conformiteit of op andere 
grondslagen. Koper kan diens rechten uit hoofde van dit artikel niet over-
dragen.

SERVICE

ARTIKEL 29 – Service niveau
29.1.  Alle door Boels Industrial aan Opdrachtgever verleende technische ser-

vice, adviezen en vervaardigde ontwerpen worden naar beste kunnen 
verstrekt en uitgevoerd. 

ARTIKEL 30 – Voorwaarden sluiten onderhoudsabonnement
30.1.  Het abonnement omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen-

gekomen, onderhoud aan het materiaal dat volgens de onderhoudssys-
tematiek van de fabrikant van het materiaal dient te worden uitgevoerd. 
Van de onderhoudsfrequentie kan door Boels Industrial worden afgewe-
ken.

30.2.  Het materiaal van de Opdrachtgever dient ten tijde van het sluiten van 
het abonnement in een goede staat van onderhoud te verkeren en naar 
behoren te functioneren, een en ander ter voorafgaande beoordeling van 
Boels Industrial.

30.3.  Het materiaal dient te voldoen aan de geldende voorschriften van de 
fabrikant. 

ARTIKEL 31 – Verplichtingen Boels Industrial
31.1.  Boels Industrial zal de met de Opdrachtgever overeengekomen werk-

zaamheden als een goed vakman uitvoeren. 
31.2.  Boels Industrial zal in geval gebreken zich gedurende het onderhouds-

abonnement voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er 
reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het abonnement, zal 
niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de Opdrachtgever uitdruk-
kelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.

ARTIKEL 32 – Verplichtingen opdrachtgever
32.1.  De Opdrachtgever dient Boels Industrial in de gelegenheid te stellen de 

overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Indien de Opdracht-
gever hiermee in gebreke blijft, dient Opdrachtgever de voorrijkosten 
alsmede de kosten voor het verschijnen van de medewerkers van Boels 
Industrial te vergoeden. Opdrachtgever is verplicht de service of het on-
derhoud alsnog voor rekening van Opdrachtgever te laten verrichten. 

32.2.  Indien de Opdrachtgever het materiaal vervangt, dient hij dit te melden 
aan Boels Industrial. Het lopende abonnement wordt in principe voortge-
zet.

32.3.  De Opdrachtgever dient alle verplichtingen ingevolge de overeenkomst 
correct, tijdig en volledig na te komen, bij gebreke waarvan opdrachtne-
mer aan Boels Industrial een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare 
boete van € 250,00 verschuldigd zal zijn voor iedere dag dat deze in 
gebreke is onverminderd de overige rechten van Verkoper waaronder 
het recht op nakoming en schadevergoeding.

ARTIKEL 33 – Duur en einde van het abonnement
33.1.  Een abonnement gaat in op het tijdstip dat door Boels Industrial en Op-

drachtgever is overeengekomen. Het abonnement wordt aangegaan voor 
de duur van een jaar, tenzij anders in het contract is overeengekomen. 
Het abonnement kan schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van 
het abonnementsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van een 
maand. Indien het abonnement na het eerste contractjaar niet wordt op-
gezegd, wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd voort-
gezet. 

33.2.  Boels Industrial is te allen tijde gerechtigd het abonnement tussentijds 
te beëindigen indien de Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de 
nakoming van zijn verplichtingen.

33.3.  De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het abonnement tussentijds 
te beëindigen indien Boels Industrial aantoonbaar ernstig en aanhou-
dend tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.

33.4.  Boels Industrial kan het contract beëindigen indien blijkt dat onderdelen 
niet meer verkrijgbaar zijn dan wel indien reparatie om (veiligheid) tech-
nische of economische redenen niet meer verantwoord is.

ARTIKEL 34 – Kalibratie, keuringen en certificeren
34.1.  Bij een kalibratie test Boels Industrial of de machine voldoet aan de door 

de fabrikant opgegeven waardes. 
34.2.  Keuring en certificering worden uitgevoerd door gecertificeerde keur-

meesters. De website van Boels Industrial vermeldt de precieze werk-
omschrijving voor en de voorwaarden van de specifieke materialen die 
gekeurd worden.

ARTIKEL 35 – Garantie
35.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Boels Industrial voor 

een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering 
van de overeengekomen prestatie. 

35.2.  Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal Boels 
Industrial de keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of Op-
drachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest 
Boels Industrial voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, 
bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de over-
eengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door Opdrachtgever 
aangeleverd materiaal, dan dient Opdrachtgever voor eigen rekening en 
risico nieuw materiaal aan te leveren.

35.3.  Geen garantie wordt gegeven op het keuren van zaken van Opdrachtgever.


