
I ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 Algemeen/toepasselijkheid/offertes/totstandkoming 
overeenkomst
1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin-

gen van Eekels Pompen, hierna: ‘Eekels’, alle door Eekels gesloten 
en te sluiten overeenkomsten en de overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien, of door Eekels verrichte (rechts)handelingen, alles in 
de ruimste zin des woords.

1.2 Eekels is onderdeel van Boels Verhuur B.V.
1.3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, uitsluitend de voorwaar-
den van Eekels zijn van toepassing.

1.4 Alle aanbiedingen en offertes - daaronder mede begrepen prijsop-
gaven, brochures en prijslijsten - zijn vrijblijvend en kunnen vorm-
vrij worden herroepen door Eekels, zelfs na aanvaarding van de 
aanbieding door opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door 
Eekels zal binnen 3 werkdagen nadat de aanvaarding opdrachtge-
ver heeft bereikt, dienen te geschieden.

1.5 Onverminderd het in artikel 1.3 bepaalde hebben aanbiedingen 
en offertes van Eekels een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij 
schriftelijk anders aangegeven. Bij gebreke van aanvaarding bin-
nen deze periode komt de offerte te vervallen en is Eekels ge-
rechtigd de offerte en de daarin opgenomen prijs en condities te 
wijzigen.

1.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover 
Eekels een order/opdracht van opdrachtgever schriftelijk of op 
andere wijze aanvaardt middels een bevestiging, of door Eekels 
uitvoering aan een order/opdracht wordt gegeven. Voor werkzaam-
heden waarvoor in verband met de aard en omvang daarvan geen 
offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden geldt de factuur 
tevens als opdrachtbevestiging.

1.7 Een aanvaarding van een aanbieding van Eekels die afwijkt van 
de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke 
aanbieding en als een nieuwe aanbieding, die Eekels niet bindt. Dit 
geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten 
van de aanbieding van Eekels afwijkt.

1.8 Door Eekels in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere 
wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, berekening, 
prestatie of resultaten, binden Eekels niet. Zij worden geacht bij 
benadering te zijn verstrekt.

1.9 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze 
voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van 
deze voorwaarden onverlet.

1.10 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en 
Eekels gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden 
gaan de bepalingen van de overeenkomst voor. Wijzigingen van 
en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts 
geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen 
zijn ondertekend.

1.11 Eekels is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden 
te wijzigen. Zodra de gewijzigde algemene voorwaarden aan op-
drachtgever bekend zijn gemaakt, gelden deze tussen Eekels en 
opdrachtgever.

1.12 Eekels doet op geen enkele wijze afstand van haar recht tot ver-
panding en is nimmer gebonden aan enig verpandingsverbod. 
Opdrachtgever kan rechten en verplichtingen uit hoofde van enig 
artikel van deze algemene voorwaarden of de onderliggende over-
eenkomst(en) niet verpanden of overdragen, tenzij Eekels daar 
schriftelijk mee instemt. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke 
werking.

Artikel 2 (Huur)prijzen/meerwerk
2.1 Alle (huur)prijzen in de aanbiedingen van Eekels als bedoeld in arti-

kel 1.4, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het 
moment dat de overeenkomst door Eekels is geaccepteerd, worden 
herzien. (Huur)prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet an-
ders is vermeld, in euro en exclusief omzetbelasting.

2.2 Na het sluiten van de overeenkomst kunnen de (huur)prijzen worden 
verhoogd op grond van (van overheidswege of anderszins) externe 
factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprij-
zen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale 
lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten. Opdrachtgever is 
gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van Eekels te voldoen.

2.3 In de (huur)prijs zijn niet inbegrepen de kosten van transport, 
montagekosten, demontagekosten, (constructie)tekeningen, (con-
structie)berekeningen, emballage en BTW. Deze kosten worden 
afzonderlijk gefactureerd. Verkochte emballage wordt niet terug-
genomen.

2.4 (Huur)prijzen zoals weergegeven in de catalogus/prijs- lijst van 
Eekels dienen beschouwd te worden als niet bindende richtlijnen. 
Met het verschijnen van een nieuwe catalogus/prijslijst vervallen 
alle vorige aanbiedingen zoals opgenomen in de oude catalogus/
prijslijst.

2.5 Eekels is gerechtigd om door Eekels verricht meerwerk afzonderlijk 
in rekening te brengen. Eekels doet daarvan schriftelijk mededeling 
aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na 
de verzending van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft ge-
maakt, wordt opdrachtgever geacht met de omvang en de prijzen 
van het meerwerk akkoord te zijn gegaan. Opdrachtgever is gehou-
den de prijs van het meerwerk op het eerste verzoek daartoe van 
Eekels te voldoen.

Artikel 3 Betaling/ontbinding
3.1 Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient beta-

ling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door 
opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening in de valuta waarin is 
gefactureerd, alles zonder enig recht op korting, opschorting of 
verrekening.

3.2 Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, 
is opdrachtgever van rechtswege in verzuim door het enkele ver-
loop van de termijn zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is 
vereist. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere 
jegens Eekels openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

3.3 Ingeval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever aan 
Eekels een rentevergoeding verschuldigd, gelijk aan de wettelijke 
handelsrente vermeerderd met 4% per jaar, met ingang van de dag 
waarop betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Bij de rentebe-
rekening wordt een gedeelte van de maand bezien als volle maand. 

3.4 Ingeval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever aan 
Eekels integraal alle met de incasso van het verschuldigde gemoei-
de kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) 
verschuldigd. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden, in af-
wijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet norme-
ring buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende 
besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op 15% van het 
door Eekels te vorderen bedrag, zulks met een minimum van EUR 
300,00 ex BTW. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten 
zijn verschuldigd indien deze hoger zijn dan uit toepassing van deze 
berekening volgt.

3.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens 
op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien op-
drachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling 
- met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - eerst in 
mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste 
factuur etc.

3.6 In geval van verzuim van de opdrachtgever alsook in de onder-
staande gevallen is Eekels gerechtigd zonder enige rechterlijke 
tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de Eekels 
toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit arti-
kel, onverlet blijven en alles wat opdrachtgever uit hoofde van de 
overeenkomst aan Eekels verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk 
opeisbaar is, zijnde ingeval:

a) een betalingstermijn is overschreden;
b)  het faillissement of de surseance van betaling van opdracht gever 

is aangevraagd;
c)  beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d) opdrachtgever (vennootschap) wordt opgeheven of geliquideerd;
e) opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of 

overlijdt.
 Daarnaast is opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave 

van gehuurde zaken (indien van toepassing) en heeft Eekels het 
recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van 
de opdrachtgever teneinde de gehuurde zaken in bezit te nemen. 
Alle kosten en door Eekels gemaakte/geleden schade zijn voor 
rekening van opdrachtgever en dient opdrachtgever op het eerst 
verzoek van Eekels te voldoen.

3.7 Eekels zal als ontbindende partij nimmer tot enige schade vergoe-
ding jegens opdrachtgever gehouden zijn.

3.8 Eekels is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst van 
opdrachtgever zekerheid, op door Eekels te bepalen wijze, te ver-
langen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. Indien 
opdrachtgever daaraan niet voldoet binnen de door Eekels gestel-
de termijn is opdrachtgever direct in verzuim. Eekels heeft dan 
het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij opdrachtgever 
gehouden is alle door Eekels dientengevolge geleden schade te 
vergoeden.

Artikel 4 Tekeningen/adviezen/intellectueel eigendom/  
geheimhouding
4.1 Indien Eekels voor opdrachtgever adviezen, tekeningen, (montage) 

berekeningen, (uitvoerings) ontwerpen, monsters, modellen, be-
zichtigingen, besprekingen etc. moet voeren is Eekels gerechtigd 
opdrachtgever hiervoor kosten in rekening te brengen. Opdracht-
gever is gehouden deze kosten op eerste verzoek daartoe aan 
Eekels te voldoen. De werkzaamheden betreffen een inspannings-
verplichting, welke door Eekels naar beste kunnen zullen worden 
uitgevoerd.

4.2 Opdrachtgever dient Eekels tijdig en aantoonbaar alle informatie, 
gegevens en beslissingen te verstrekken die benodigd zijn voor 
het uitvoeren van de in artikel 4.1 genoemde werkzaamheden. 
Ingeval opdrachtgever aan Eekels informatie verstrekt mag Eekels 
daar bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan op de juistheid 
en volledigheid daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Eekels voor elke 
aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of 
namens opdrachtgever verstrekte adviezen, ontwerpen, berekenin-
gen, tekeningen, monsters, modellen, merken etc. Opdrachtgever 
zal op eerste verzoek daartoe de door Eekels gemaakte kosten voor 
verweer tegen deze aanspraken vergoeden.

4.3 Met betrekking tot bescheiden, welke door Eekels aan opdrachtge-
ver worden verstrekt, zoals ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, 
schema’s, ramingen, werken, modellen etc., behoudt Eekels het 
(intellectuele) eigendoms- en auteursrecht, ook indien voor deze 
bescheiden kosten in rekening zijn gebracht. Eekels draagt bij de 
uitvoering van de overeenkomsten geen intellectuele eigendoms-
rechten over aan de opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet 
toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, 
handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde of 
verhuurde zaken te verwijderen of te wijzigen.

4.4 Alle door Eekels aan opdrachtgever verstrekte informatie en ge-
gevens, ontwerpen, tekeningen etc., in de meest brede zin des 
woords, is vertrouwelijk. Het is opdrachtgever niet toegestaan eni-
ge bescheiden, noch in origineel dan wel in (foto) kopie aan derden 
ter hand stellen, ter inzage te geven of te gebruiken.

4.5 Ingeval van overtreding door opdrachtgever van het in artikel 4.3 
bepaalde is opdrachtgever per overtreding een direct opeisbare 
boete verschuldigd van €25.000,-, onverminderd het recht om na-
koming en/of schadevergoeding op grond van de wet te vorderen 
naast de boete. Opdrachtgever dient de door Eekels aan opdracht-
gever verstrekte bescheiden op eerste verzoek te retourneren of 
vernietigen. Bij overtreding van deze verplichting is opdrachtgever 
aan Eekels een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 
€1.000,- per dag, onverminderd het recht om nakoming en/of om 
schadevergoeding op grond van de wet te vorderen naast de boete.

4.6 Opdrachtgever vrijwaart Eekels voor elke aanspraak van derden 
met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 
Eekels is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als 
gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 5 Montage-/demontagewerkzaamheden
5.1 Voor de door Eekels te verrichten montage-/demontage- werk-

zaamheden kunnen tussen Eekels en opdrachtgever een vaste 
aanneemsom, dan wel uurtarief op basis van uitvoering en regie, 
dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen een-
heid worden overeengekomen.

5.2 De overeenkomst voor het verrichten van montage-/demontage-
werkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale om-
standigheden gedurende normale werkuren (zijnde 5 werkdagen 
van 8 uur per dag). Eekels is gerechtigd voor overwerk en andere 
buitengewone omstandigheden van en ten behoeve van opdracht-
gever extra toeslagen in rekening te brengen. Meerkosten voort-
vloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening 
en risico van opdrachtgever. Ingeval de uit te voeren werkzaamhe-
den bij een vaste aanneemsom afwijken van de door de opdracht-
gever verstrekte gegevens waarop de aanneemsom is gebaseerd, 
heeft Eekels het recht de hieruit voortvloeiende meerdere kosten 
- verhoogd met een redelijke winstmarge - bij opdrachtgever in 
rekening te brengen.

5.3 Opdrachtgever is verplicht bij het uitvoeren van de montage-/de-
montagewerkzaamheden voor eigen rekening en risico aan Eekels 
een (bouw)kraan c.q. verreiker, inclusief daarbij behorende assis-
tentie, ter beschikking te stellen.

5.4 Behoudens schriftelijke toestemming van Eekels is het opdracht-
gever niet toegestaan wijzigingen in het gemonteerde of geleverde 
materiaal of de constructie/installatie aan te brengen, noch het 
gemonteerde materieel te gebruiken voor andere doeleinden dan 
waarvoor deze krachtens de overeenkomst zijn bestemd, op straffe 
van verval van alle aanspraken jegens Eekels. Opdrachtgever is 
verplicht de door Eekels verstrekte voorschriften en instructies met 
betrekking tot veiligheidsmaatregelen, gebruik en onderhoud daar-
van tijdig en/of volledig na te komen, op straffe van verval van alle 
aanspraken jegens Eekels.

5.5 Voor het uitvoeren van de (de)montagewerkzaamheden en aan- en 
afvoer van materieel is de planning van Eekels leidend. Een aan-
gegeven planning wordt, tenzij expliciet anders wordt overeenge-
komen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding van 
de planning geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadever-
goeding. Evenmin kan opdrachtgever ter zake aanspraak maken op 
ontbinding van de overeenkomst.

5.6 Titel 12 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepas-
sing.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Eekels is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te 

schorten voor de duur van een overmacht situatie, dan wel de over-
eenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Onder overmacht aan de zijde van Eekels wordt mede verstaan 
een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Eekels ligt. 
Daaronder wordt mede verstaan: (de gevolgen van) oorlog, mo-
bilisatie, onlusten, natuurrampen, ziekte, overstromingen, ver-
voersstremmingen, beperking, stopzetting of schorsing van de 
levering door openbare NUTS-bedrijven, bijzondere of extreme 
weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, voortijdige levering 
van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld 
van hulppersonen, niet, niet volledige en/of vertraagde levering 
door toeleveranciers, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Ne-
derlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van 
de overeenkomst bezwaarlijker of kostbaarder maken dan bij het 
afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstaking 
en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, pandemieën, verkeerssto-
ringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal, sto-
ringen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel 
bij Eekels als bij derden, van wie Eekels het benodigde materieel of 
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle 
overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van Eekels ontstaan.

6.3 Overmacht kan nimmer grond zijn voor het niet voldoen aan enige 
betalingsverplichting, noch voor betaling van schadevergoeding 
aan opdrachtgever.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Eekels in het kader van een koopovereenkomst gelever-

de zaken blijven eigendom van Eekels zolang opdrachtgever niet 
heeft voldaan aan enige van de op haar rustende verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst, waaronder begrepen het voldoen van 
verschuldigde kosten, rente, boete en/of schade. Ingeval sprake is 
van een huurovereenkomst blijven gehuurde zaken, ongeacht de 
duur van de overeenkomst, te allen tijde eigendom van Eekels.

7.2 Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken herkenbaar te 
houden als eigendom van Eekels en niet te vermengen met of in te 
bouwen in zaken van derden. Opdrachtgever is, behoudens schrif-
telijke toestemming van Eekels, niet gerechtigd de zaken waar een 
eigendomsvoorbehoud op rust te vervreemden, te verpanden of 
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Dit beding heeft 
goederenrechtelijke werking.

7.3 Indien en voor zover Eekels geen beroep kan doen op het eigen-
domsvoorbehoud omdat om welke reden dan ook het eigen- dom 
is overgegaan, is opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van 
Eekels daartoe een pandrecht te vestigen op de zaken. Bij gebre-
ke daarvan zijn alle vorderingen van Eekels direct opeisbaar en is 
Eekels gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de over-
eenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoe-
ding.

7.4 Indien Eekels het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag 
Eekels de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal al het-
geen doen of laten wat daartoe benodigd of dienstig is en daar 
onverkort medewerking aan verlenen, waaronder begrepen het 
recht van Eekels om zich toegang te verschaffen tot terreinen en 
ge- bouwen van opdrachtgever en deze te betreden teneinde de 
zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en door 
Eekels geleden schade komen voor rekening van opdrachtgever.

7.5 Als opdrachtgever, nadat de zaken volgens de overeenkomst aan 
hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft 
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het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als op-
drachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst 
niet nakomt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Eekels is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadever-

goeding aan opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van 
opzet of grove schuld. Eekels is nimmer aansprakelijk voor (enige) 
gevolg- of bedrijfsschade, letsel aan personen, vertragingsschade, 
directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd - winstderving en 
stilstandschade daaronder begrepen - geleden door opdrachtge-
ver, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of 
ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart Eekels in dat kader 
tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

8.2 Indien Eekels, om welke reden dan ook, geen beroep toekomt 
op het bepaalde in artikel 8.1 is de aansprakelijkheid op welke 
wettelijke grondslag dan ook te allen tijde beperkt tot die schade 
waartegen Eekels uit hoofde van een door haar of ten behoeve 
van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nimmer hoger 
dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering 
wordt uitbetaald. Mocht Eekels, om welke reden dan ook, geen 
beroep toekomen op voornoemde beperking, is de verplichting tot 
vergoeding van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale 
som van de overeenkomst, exclusief BTW. Als de overeenkomst be-
staat uit onderdelen/deelleveringen is deze verplichting beperkt tot 
maximaal 15% (ex BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel/ 
deellevering.

8.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorde-
ringsrecht van opdrachtgever jegens Eekels in elk geval 12 maan-
den na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid 
redelijkerwijs bekend had moeten zijn.

8.4 Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, en an-
dere personen die namens Eekels bij de uitvoering van de werk-
zaamheden zijn betrokken, is uitgesloten. Dit is een derdenbeding, 
waarop genoemde personen te allen tijde een beroep kunnen doen.

Artikel 9 Levertijd/(af)levering/risico-overgang
9.1 De levertijd/een termijn wordt, tenzij expliciet anders wordt over-

eengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als 
een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd/een termijn 
geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. 
Evenmin kan opdrachtgever ter zake aanspraak maken op ontbin-
ding van de overeenkomst.

9.2 Opdrachtgever vergoedt alle kosten en schade die Eekels lijdt als 
gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode die 
hun oorzaak vinden in niet door opdrachtgever gemelde relevante 
omstandigheden, opschorting door Eekels, en vertraging als gevolg 
van meerwerk. Opdrachtgever vrijwaart Eekels voor eventuele aan-
spraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd 
of uitvoeringsperiode.

9.3 Leveringen, levertijden en termijnen, en eventuele nieuwe leverin-
gen, kunnen door Eekels worden opgeschort zolang opdrachtgever 
niet heeft voldaan aan de op haar rustende betalings- verplichtingen.

9.4 Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen of Eekels tot 
een andere locatie besluit, af bedrijf (ex-works, incoterms 2020) 
op het bedrijfsterrein van Eekels. Opdrachtgever draagt vanaf dat 
moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, 
transport en lossen. Bij gebreke van afname van de levering door 
opdrachtgever is Eekels gerechtigd de eventueel daaraan verbon-
den kosten, waaronder begrepen opslagkosten, vervoerskosten en 
verzekeringskosten, door te belasten aan en in rekening te brengen 
bij opdrachtgever.

9.5 Eekels en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat Eekels voor 
het transport zorgdraagt. Het risico van onder meer opslag, laden, 
transport en lossen rusten ook in dat geval bij opdrachtgever, die 
zich tegen deze risico’s kan verzekeren.

Artikel 10 Uitvoering/risico/verzekering/oplevering
10.1 Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening en risico tijdig te 

beschikken over de op basis van de wet of anderszins benodigde 
(overheids)vergunningen en goedkeuringen en stelt Eekels tijdig 
schriftelijk (waaronder per e-mail) op de hoogte van de ter plaatse 
geldende verordeningen.

10.2 Voor alle voorkomende bouwkundige voorzieningen dient op-
drachtgever zorg te dragen. Opdrachtgever is verplicht monteurs 
en/of werknemers van Eekels tijdens werkzaamheden op de (bouw) 
locatie parkeergelegenheid, schaftgelegenheid en sanitaire gele-
genheid ter beschikking te stellen.

10.3 Indien opdrachtgever een van de hierna te noemen verplichtingen 
niet, niet tijdig of niet geheel nakomt wordt dit geacht een ernstige 
tekortkoming zijdens opdrachtgever betreffen op grond waarvan 
Eekels gerechtigd is zonder ingebrekestelling (buitengerechtelijke) 
ontbinding van de overeenkomst in te roepen, waarbij alle door 
Eekels geleden en te lijden schade voor rekening van opdrachtge-
ver komt. Opdrachtgever is verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen 
rekening en risico: - dat de constructie van het gebouw, waarin, 
waaraan, waarop of waartoe het materieel worden gemonteerd, 
daarvoor geschikt is; - dat eventuele tekeningen en/of specificaties 
en/of aanwijzingen, waarop de te verrichten werkzaamheden zijn 
gebaseerd, door opdrachtgever zijn geverifieerd en de opgegeven 
maten en andere gegevens zijn gecontroleerd; - dat eigen voor-
schriften en aanwijzingen van opdrachtgever tijdig voor de aan-
vang van de werkzaamheden in bezit van Eekels zijn, bij gebreke 
waarvan Eekels niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen is 
gehouden; - dat alle zich op de (bouw)locatie bevindende hinder-
nissen voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst zijn 
verwijderd. Hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geë-
galiseerd en de ondergrond sterk genoeg is om een door Eekels op 
te richten constructie te dragen; -  dat de plaats van (de)montage 
en uitvoering van de overeenkomst bereikbaar is voor transport-
middelen van Eekels; - dat opdrachtgever in het bezit is van alle 
voor de te verrichten montage c.q. demontage en uitvoering van de 
overeenkomst vereiste vergunningen; - dat opdrachtgever alle gel-
dende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, 
in acht neemt; - dat de eventueel verschuldigde rechten - waaron-
der precario - tijdig zijn voldaan en - dat eventueel verplicht straat-
meubilair, zoals afzettingen en verlichting, is aangebracht.

10.4 Opdrachtgever draagt vanaf het moment dat materieel en/of zaken 
(zoals gereedschappen of andere materialen) van Eekels, en door 
haar in te schakelen derden, geheel of gedeeltelijk op de (bouw)
locatie of op de plaats van levering zijn aangevoerd, het volledige 
risico voor schade/beschadiging, diefstal, verduistering en verlies 
daarvan. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren 
tegen deze risico’s.

10.5 Het werk, materieel en/of constructie wordt als opgeleverd be-
schouwd indien het door opdrachtgever is goedgekeurd, indien 
het werk, materieel en/of constructie of gedeelte daarvan door op-
drachtgever in gebruik is genomen, of na schriftelijke mededeling 
door Eekels aan opdrachtgever dat het werk, materieel en/of con-
structie gereed is en opdrachtgever niet binnen 7 dagen schriftelijk 
gemotiveerd verklaart dat het niet is goedgekeurd. Opdrachtgever 
dient Eekels in de gelegenheid te stellen het werk, materieel en/of 
constructie alsnog op te leveren. Opdrachtgever vrijwaart Eekels 
voor van derden voor schade door het gebruik van reeds opgele-
verde delen van het werk, materieel en/of constructie.

Artikel 11 Reclame
11.1 Alle reclames, waaronder omtrent kwaliteit, toepasbaarheid en 

hoeveelheid, dienen op straffe van verval van rechten binnen 24 
uur na aflevering van de zaken, althans nadat het gebrek redelij-
kerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief 
gericht aan een blijkens het handelsregister vertegenwoordigings-
bevoegde bestuurder/gevolmachtigde van Eekels te geschieden op 
straffe van verval van vorderingen ter zake.

11.2 Door Eekels aan opdrachtgever verstrekte voorschriften en instruc-
ties ten aanzien van de het geleverde, zoals ten aanzien van laden 
en lossen, veiligheidsmaatregelen, montage, gebruik en onder-
houd, dienen tijdig en volledig door de opdrachtgever te worden 
nagekomen bij gebreke waarvan de opdrachtgever alle aanspraken 
ter zake op Eekels verliest.

11.3 Opdrachtgever is niet bevoegd zonder goedkeuring van Eekels 
wijzigingen in de door Eekels geleverde zaken aan te brengen, bij 
gebreke waarvan de opdrachtgever alle aanspraken op Eekels ver-
liest.

11.4 Een beroep op reclame ontslaat opdrachtgever niet van zijn beta-
lingsverplichtingen jegens Eekels.

Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens
12.1 Eekels verzamelt en verwerkt informatie (waaronder persoonlijke 

gegevens) betreffende opdrachtgever en diens functionarissen, 
werknemers en/of vertegenwoordigers in verband met het beheer 
van de relatie met opdrachtgever. In het kader hiervan is Eekels 
gerechtigd een analyse te maken van de persoonlijke gegevens om 
tot een betere service ten aanzien van Opdrachtgever te komen. 
Eekels is tevens gerechtigd de persoonlijke gegevens te verwerken 
met het oog op marketing en andere algemene doeleinden in ver-
band met de activiteiten van Eekels. Opdrachtgever stemt ermee in 
dat Eekels de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.

12.2 Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat Eekels persoonlijke ge-
gevens doorgeeft aan andere deelnemers van de groep waarvan 
Eekels deel uitmaakt, waar ook ter wereld. Opdrachtgever stemt 
er tevens mee in dat Eekels persoonlijke gegevens bekend- maakt 
aan zijn leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de 
opdracht van opdrachtgever uit te voeren.

12.3 Opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat hij in 
verband met het vorengaande beschikt en blijft beschikken over de 
noodzakelijke toestemming van zijn functionarissen, werknemers 
en vertegenwoordigers.

12.4 Opdrachtgever zal Eekels in verband met het bovenstaande scha-
deloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waar-
onder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, 
werknemers of vertegenwoordigers of de Autoriteit Persoonsgege-
vens).

Artikel 13 Uitvoering /hoofdelijkheid
13.1 Eekels is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van 

de overeenkomst.
13.2 In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht door of namens 

meerdere (rechts)personen, dan wel indien de diensten en werk-
zaamheden feitelijk worden genoten door één of meerdere (rechts)
personen onder wie de opdrachtgever, dan zijn de opdrachtgevers 
ieder als afzonderlijke (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor 
de voldoening van de uit de overeenkomst voortvloeiende beta-
lingsverplichtingen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Het Nederlands recht is van toepassing. Toepasselijkheid van het 

Weens Koopverdrag (CISG), evenals enige andere internationale re-
geling waarvan uitsluiting is toegestaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig 
worden beschouwd, met betrekking tot een overeenkomst waarop 
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voort-
vloeiende overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zelf, 
zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
die bevoegd is in de vestigingsplaats van Eekels. Eekels kan van 
deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsre-
gels hanteren.

II AANVULLENDE BEPALINGEN VERHUUR

Artikel 15 Toepasselijkheid
15.1 Deze bepalingen zijn in aanvulling op het algemene deel van de 

algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan hier-
onder niet uitdrukkelijk is afgeweken, indien er sprake is van een 
overeenkomst van huur en verhuur (met Eekels als verhuurder en 
opdrachtgever als huurder).

Artikel 16 Huurperiode
16.1 De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd.
16.2 Deze huurperiode gaat in:
a. op het moment dat het gehuurde het terrein of de vestiging van 

Eekels verlaat, indien de opdrachtgever het gehuurde ophaalt;
b. op het moment dat het gehuurde bij de opdrachtgever wordt afge-

leverd, indien Eekels het gehuurde bij opdrachtgever aflevert; en 
eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende 
documenten, onderdelen en toebehoren door Eekels retour is ont-
vangen.

16.3 Indien partijen een vaste looptijd van de huur zijn overeen- ge-
komen, is het opdrachtgever niet toegestaan om het gehuurde te 
retourneren voor het einde van de overeengekomen looptijd van de 
huur.

16.4 Indien - uitsluitend na schriftelijke toestemming van Eekels - het 
gehuurde voor het einde van de overeengekomen looptijd van de 
huur wordt geretourneerd aan Eekels, is opdrachtgever gehouden 
Eekels te betalen de op basis van de overeenkomst verschuldigde 
vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen huurperiode, 
alsmede additionele kosten als gevolg van het vroegtijdig retourne-
ren het gehuurde. Kosten van retourzending komen voor rekening 
van opdrachtgever.

16.5 Vertragingen die ontstaan tijdens het laden en/of lossen, het trans-
port en/of de aflevering van het gehuurde die te wijten zijn aan 
omstandigheden die in redelijkheid voor risico van opdrachtgever 
komen, zijn eveneens onder de huurperiode begrepen.

16.6 De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere vertraging 
in de teruggave van het gehuurde na de overeengekomen peri-
ode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met reparaties, 
reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de 
opdrachtgever. Eekels heeft dan het recht - naast een betaling van 
de over de verlenging verschuldigde huurprijs - een vergoeding 
van alle door Eekels geleden schade van opdrachtgever te verlan-
gen. Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de 
kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel 
moeten inhuren van vervangende machines e.d. en overige kosten 
zoals transport- en administratiekosten. Opdrachtgever vrijwaart 
Eekels voor eventuele schadeclaims van derden die hieruit voort-
vloeien.

16.7 Eekels is gedurende de huur gerechtigd het gehuurde te vervangen 
door andere huurobjecten van hetzelfde type.

Artikel 17 Huurprijs/betaling
17.1 De huurprijs en de eventuele bijkomende kostenelementen, zoals 

eventuele kosten van brandstoffen e.d., zijn opgenomen in de over-
eenkomst.

17.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de huurprijs ex-
clusief BTW en alle overige belastingen en rechten die voor of in 
verband met de huurovereenkomst door opdrachtgever moeten of 
mogen worden geheven.

17.3 De huurprijs wordt berekend per dag, waarbij een gedeelte van een 
dag als een hele dag wordt aangemerkt.

 Bij een huurperiode korter dan een week geldt het volgende:
 - 1 dag huur = 40% van de bruto weekprijs
 - 2 dagen huur = 80% van de bruto weekprijs
 - 3 dagen huur = 100% van de bruto weekprijs
 Bij een huurperiode langer dan een week geldt:
 - Iedere werkdag is 20% van de bruto weekprijs. Een week is vijf  

  werkdagen.
17.4 Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet verre-

kend tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
17.5 Eekels of diens gemachtigde kan de soort en het aantal gemaakte 

verhuururen registreren op werkbonnen. De werkbonnen worden in 
dat geval dagelijks of wekelijks opgemaakt en door beide partijen 
voor akkoord ondertekend. Maakt opdrachtgever of diens gemach-
tigde geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening, 
dan wordt opdrachtgever geacht zich met de inhoud van de werk-
bonnen te verenigen.

17.6 Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij 
tijdig beschikt over de voor de montage, oplevering, het gebruik 
en de demontage op basis van de wet of anderszins benodigde 
(bouw)vergunningen en goedkeuringen beschikt, alsook dat op-
drachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name vei-
ligheidsvoorschriften, in acht neemt en er voor zorg draagt dat de 
eventueel verschuldigde heffingen, belastingen, boetes en rechten 
- waaronder precario - tijdig en volledig zijn voldaan.

17.7 Huur dient, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, na aanvang 
van de huurperiode te worden betaald op de eerste dag van iedere 
maand. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dienen ver-
goedingen voor transport, levering en oplevering alsmede andere 
kosten te worden voldaan bij aanvang van de huurtermijn. Vergoe-
dingen voor demontage en retournering van het gehuurde dienen 
te worden betaald bij beëindiging van de huur.

17.8 De huurprijs en overige vergoedingen kunnen per 1 januari van 
ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijs-
indexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), als gepubli-
ceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

17.9 De huurprijs voor mechanisch aangedreven materieel is gebaseerd 
op een werktijd van maximaal 45 uur per week. Voor weken, ge-
durende welke het gehuurde langer dan 45 uur per week in ge-
bruik is, kan de huurprijs worden verhoogd in verhouding tot de 
overeengekomen huurprijs, en het aantal overuren. Opdrachtgever 
is verplicht van deze overuren iedere vier weken een schriftelijke 
opgave aan Eekels te verstrekken.

17.10 Indien het huurmateriaal ten gevolge van gebreken niet kan wor-
den gebruikt, is opdrachtgever desondanks verplicht de volledige 
huurprijs te betalen. Dit is slechts anders indien de gebreken direct 
aan Eekels zijn gemeld, het huurmateriaal zich binnen de Neder-
landse landsgrenzen bevindt en de gebreken niet binnen 24 uur na 
melding door Eekels zijn verholpen; in dat geval is opdrachtgever, 
zolang opdrachtgever van het huurmateriaal geen gebruik kan ma-
ken nadat 24 uur na de melding van de gebreken aan Eekels zijn 
verstreken, geen huurprijs verschuldigd. Indien het huurmateriaal 
buiten de Nederlandse landsgrenzen is gebracht zijn alle kosten 
voor onderhoud en reparatie, inclusief vervanging, voor rekening 
van opdrachtgever onafhankelijk van de oorzaak.

Artikel 18 Waarborgsom
18.1 Eekels mag een waarborgsom vaststellen die opdrachtgever voor 

ingang van de huurperiode aan Eekels moet betalen. De waarborg-
som wordt vastgesteld in evenredigheid met de overeengekomen 
huurperiode en de waarde van het gehuurde.

18.2 Indien opdrachtgever de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan 
Eekels de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen door buiten-
gerechtelijke ontbinding, onverminderd het recht van Eekels op 
schadevergoeding.

18.3 De waarborgsom kan door opdrachtgever niet beschouwd wor-
den als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het 
einde van de huurovereenkomst kan Eekels door opdrachtgever 
verschuldigde bedragen - waaronder een nog onbetaald geble-
ven gedeelte van de huurprijs en/of schadevergoeding of kosten 
die Eekels moet maken om het gehuurde weer in de staat te 
brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen - compense-
ren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt terugbetaald 
indien vaststaat dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen 
heeft voldaan.

Artikel 19 Ophalen/aflevering van het gehuurde/inspecteren
19.1 Eekels en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat Eekels het 

gehuurde bij opdrachtgever zal bezorgen. Overeengekomen afle-
veringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale ter-
mijnen.

19.2 Opdrachtgever moet Eekels tijdig de nodige aan- en afvoerinstruc-
ties geven. Ter plaatse van het afleveradres moet opdrachtgever 
voor voldoende losfaciliteiten zorgen. Opdrachtgever zal al het mo-
gelijke doen om er voor te zorgen dat het gehuurde onmiddellijk na 
aankomst in ontvangst kan worden genomen.



19.3 Eventuele vertragingen bij de aflevering door schuld of voor risico 
van de opdrachtgever (wachttijd etc.) zijn voor rekening van op-
drachtgever. De hiermee gemoeide kosten worden door Eekels als 
meerkosten aan de opdrachtgever berekend.

19.4 Opdrachtgever mag het gehuurde direct bij ontvangst inspecteren 
of (laten) keuren.

19.5 Indien tijdens deze inspectie of keuring zichtbare defecten, gebre-
ken, beschadigingen, lekkages e.d. geconstateerd worden, moeten 
deze direct na ontvangst van het gehuurde aan verhuurder worden 
gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

19.6 Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van genoemd recht op 
een inspectie of keuring, dan wel de uitkomst daarvan niet tijdig 
meldt, dan wordt opdrachtgever geacht het gehuurde in goede 
staat en gebruiks-gereed te hebben ontvangen.

19.7 Defecten e.d. aan het gehuurde welke opdrachtgever in rede-
lijkheid niet tijdens de inspectie/keuring had kunnen ontdekken, 
evenals schade aan en tenietgaan of verlies van het gehuurde 
tijdens de huurperiode moeten direct, maar uiterlijk binnen 24 uur 
na ontdekking daarvan, aan Eekels worden gemeld met opgaaf van 
alle bijzonderheden, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke 
bevestiging hiervan aan Eekels. Alle gevolgen van het niet direct 
melden zijn voor risico en rekening van opdrachtgever.

Artikel 20 (Transport)risico
20.1 Gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat 

door opdrachtgever wordt verricht, draagt opdrachtgever het risico 
voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Opdrachtgever is 
verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeen-
stemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. 
Dit geldt eveneens voor opdrachtgever die de zaken door Eekels 
aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer 
laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, 
zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door 
verschuiven of omvallen van de lading

20.2 Indien op verzoek van opdrachtgever bij het laden/lossen, aan- of 
afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werkne-
mers van Eekels, geschiedt dit geheel voor eigen risico van op-
drachtgever.

20.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen dient opdrachtgever, 
indien is overeengekomen dat de zaken door Eekels bij opdracht-
gever afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te 
zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. 
Indien opdrachtgever niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het 
laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kos-
ten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 21 Ter beschikking stellen/retourneren
21.1 Opdrachtgever moet het gehuurde na afloop van de huurperiode in 

de staat waarin het zich bij ontvangst bevond - behoudens normale 
afschrijvingen en slijtage - en inclusief de meegeleverde sleutels 
en overige toebehoren aan Eekels retourneren of voor afhalen ter 
beschikking stellen, een en ander zoals is overeengekomen.

21.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de over-
eenkomst zijn overeengekomen, kan opdrachtgever zich niet op 
enigerlei verlenging beroepen.

21.3 Na beëindiging van de huurovereenkomst is opdrachtgever ver-
plicht het verhuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug te 
leveren aan Eekels. Gehuurde zaken worden na retourneming ter 
bedrijf van Eekels of ter bedrijf van de derdeverhuurder gecontro-
leerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van Eekels of 
de expeditie van de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een 
dergelijke controle. Als de opdrachtgever bij de controle aanwezig 
wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te 
geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip 
van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als vervuiling/
verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de 
opdrachtgever daarbij aanwezig was, is de controle door Eekels of 
de derdeverhuurder bindend, en zullen de kosten hiervan aan de 
opdrachtgever worden doorbelast. Eekels is gerechtigd het terug-
ontvangen verhuurde zelf te herstellen, vervangen en te reinigen, 
indien Eekels dat nodig voorkomt. Alle kosten in verband met het 
bovenstaande komen voor rekening van opdrachtgever en zullen 
afzonderlijk worden gefactureerd. Een en ander, onverminderd het 
recht van Eekels op vergoeding van schade en andere kosten. On-
der deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de kosten 
van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel moeten 
inhuren van vervanging voor het gehuurde en overige kosten zoals 
transport- en administratiekosten die Eekels tijdens de periode van 
reiniging, herstel e.d. moet maken.

21.4 Indien opdrachtgever het gehuurde - om welke reden dan ook - na 
het verstrijken van de huurperiode niet terug levert, heeft Eekels 
de keuze - zonder dat zij daar melding van hoeft te maken – om 
de huurperiode telkens met een dag te verlengen dan wel de 
overeenkomst te beëindigen. Eekels mag in het laatste geval de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, 
door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en 
het gehuurde op kosten van de opdrachtgever bij hem terughalen. 
Een en ander zonder dat hieruit voor Eekels een verplichting tot 
vergoeding van schade, kosten en/of rente voortvloeit.

21.5 Indien opdrachtgever - om welke reden dan ook - het gehuurde 
niet aan Eekels terug kan leveren, is de opdrachtgever aan Eekels 
een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de daarvoor 
geldende verkoopwaarde minus het kortingspercentage dat afhan-
kelijk is van de huurperiode, met inachtneming van onderstaande 
staffel:

 Huurperiode Kortingspercentage
 0-12 weken 0% van de verkoopprijs
 13-18 weken 10% van de verkoopprijs
 19-26 weken 20% van de verkoopprijs
 27-52 weken 30% van de verkoopprijs
 Vanaf 53 weken 40% van de verkoopprijs
21.6 Indien partijen overeenkomen dat het gehuurde door of namens 

Eekels wordt opgehaald, moet de opdrachtgever ervoor zorg 
dragen dat hij minimaal 48 uren van tevoren (weekenden en er-
kende nationale feestdagen niet meegerekend) aan Eekels heeft 
meegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres Eekels 
het gehuurde kan ophalen. Indien het gehuurde op het door op-
drachtgever aangegeven tijdstip niet gereed is voor transport, dan 
is opdrachtgever direct alle extra kosten die hierdoor voor Eekels 
ontstaan verschuldigd.

21.7 Indien na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd 
opdrachtgever in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeelte-
lijk op de overeengekomen of aangegeven plaats terug te leveren, 
heeft Eekels het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt, 
onmiddellijk van opdrachtgever op te vorderen en voor rekening 

en risico van opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij deze zich 
verplicht Eekels toegang te verschaffen tot de plaats(en), waar het 
gehuurde zich bevindt.

Artikel 22 Verplichtingen huurder/gebruik/onderhoud/herstel
22.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij het gehuurde gedurende de 

huurperiode conform de bestemming en in het kader waarvoor het 
huurobject naar zijn aard geschikt is gebruikt en onderhoudt, een 
en ander met inachtneming van de bedienings-, gebruiks- en/of 
onderhoudsvoorschriften van Eekels en/of de fabrikant. Opdracht-
gever/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in 
opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever het 
gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de bij het gehuurde 
aanwezige/aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/
of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens 
staat opdrachtgever ervoor in dat alle personen die het gehuurde 
bedienen bekwaam zijn m.b.t. de bediening en beschikken over 
de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, 
rijbewijzen, etc.

22.2 Opdrachtgever is - voor zover dit aan de orde is - onder meer ver-
antwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeer-
middelen en moet er voor zorgen dat de olie op het juiste peil blijft.

22.3 Opdrachtgever is verplicht als een goed huisvader ervoor zorg 
te dragen dat het gehuurde gedurende de huurperiode in goede 
staat verkeert, aanwezig is, en geen sprake is van vermenging. Op-
drachtgever is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde 
te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de 
hulp te worden ingeroepen van Eekels en zijn de kosten voor reke-
ning van opdrachtgever. Het door de opdrachtgever zelf verrichten 
van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders 
overeengekomen, is opdrachtgever, bij verhuringen van een der-
mate lange termijn dat onderhoud door Eekels aan het gehuurde 
noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Eekels verschuldigd. Op-
drachtgever blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode 
dat het onderhoud door Eekels plaatsvindt.

22.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode 
ontstane schade en moet deze schade direct na ontstaan aan 
Eekels melden onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van 
schade en/of reparatiewerkzaamheden mag/mogen alleen worden 
uitgevoerd door Eekels of - na diens uitdrukkelijke toestemming 
- op aanwijzing van Eekels. Indien voor de herstel- of reparatie-
werkzaamheden retourzending/transport noodzakelijk is, geschiedt 
dit slechts voor rekening en risico van Eekels indien Eekels hiermee 
op voorhand schriftelijk heeft ingestemd.

22.5 De kosten van de - na verleende toestemming - aangebrachte wij-
zigingen aan het gehuurde zijn voor rekening van opdrachtgever. 
Opdrachtgever kan geen enkele aanspraak maken op vergoeding 
van bedoelde kosten of op de eventuele waardestijging van het 
gehuurde als gevolg van de wijziging. Bij het einde van de huur-
overeenkomst beslist Eekels of zij wenst dat de door opdrachtgever 
aangebrachte wijzigingen worden verwijderd of dat zij op de ver-
wijdering geen prijs stelt. In het eerste geval moet opdrachtgever 
het gehuurde in de staat terugbrengen waarin het zich bij aanvang 
van de huurperiode bevond. De hiermee gemoeide kosten zijn voor 
rekening van opdrachtgever.

22.6 Eekels mag gedurende de huurperiode de toestand van het ge-
huurde en de wijze waarop het gehuurde gebruikt wordt controle-
ren, het gehuurde te beproeven, afstellen, repareren of vervangen, 
zonder enig recht op vergoeding van directe of indirecte schade 
van opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Eekels of diens 
gemachtigde(n) toegang tot het gehuurde krijgt (krijgen).

22.7 Opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter 
voorkoming van diefstal van het gehuurde, zoals bijvoorbeeld, maar 
niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) 
sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, 
vastketenen, enz.

22.8 Opdrachtgever mag aan niemand enig recht op het gehuurde ver-
lenen of het gehuurde aan derden onderverhuren of zijn rechten 
uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk aan 
derden overdragen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan om 
zonder toestemming van Eekels het gehuurde van de plaats op 
het werk, waarvoor dit bestemd is, te verwijderen en/of op andere 
plaatsen en/of werken op te stellen.

22.9 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig 
ermee in te stemmen dat het eigendom 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 Eekels te vorderen heeft of mocht heb-
ben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of 
uit welken hoofde dan ook.

22.10 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereen-
komst is opdrachtgever verplicht het huurobject op eerste verzoek 
aan de derde af te geven, zonder dat opdrachtgever zich daarbij op 
enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte 
van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van 
verplichtingen van Eekels jegens de derde. Als gevolg van deze 
opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst 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. Eekels is ter zake van de ontbinding van de 
huurovereenkomst of het opvorderen van het gehuurde object nim-
mer schadeplichtig jegens opdrachtgever.

22.11 Opdrachtgever stemt er reeds nu voor alsdan mee in dat indien de 
situatie van artikel 22.10 zich voordoet en de derde het gebruik van 
het huurobject door opdrachtgever zou willen continueren onder 
dezelfde voorwaarden, de derde in plaats van Eekels zal worden 
gesteld.

22.12 De toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek 
is uitgesloten.

22.13 Artikelen 22.9, 22.10, 22.11 en 22.12 vormen een derdenbeding 
waarvan niet door Eekels en/of opdrachtgever kan worden afgewe-
ken.

Artikel 23 Verzekering en afkoopregelingen
23.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en ver-

dwijning van het gehuurde voorgevallen tijdens de huurperiode. 
Voornoemd risico wordt grotendeels beperkt indien (één van) on-
derstaande regelingen van toepassing is. 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 afkoopregeling(en) in beginsel verplicht. 
In een eventuele (raam)overeenkomst kunnen afwijkende afspra-
ken hieromtrent zijn gemaakt. Niettemin bepaalt de inhoud van 
de betreffende individuele overeenkomst mede of (één van) beide 
regelingen van toepassing (is) zijn.

23.2 Voor de specifieke inhoud (en tarieven) verwijst Eekels naar de 
voorwaarden voor deze regelingen. Deze voorwaarden zijn bij elke 
Eekels vestiging verkrijgbaar en te downloaden op: www.eekels.eu. 
Op verzoek kan een exemplaar worden toegezonden.

A. Schadeafkoopregeling
23.3 De dekking van de schadeafkoopregeling (SA) geldt alleen voor de 

opdrachtgever 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.

23.4 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
23.5 De brand-/ diefstalregeling (BD) dekt schade ten gevolge van brand 

of diefstal, met uitzondering van (o.m.) schade ten gevolge van 
opzet of bewuste roekeloosheid, ondeskundig en/of onzorgvuldig 
gebruik, ongeoorloofd doorverhuur of terbeschikkingstelling aan 
derden, schade aan artikelen van derdeverhuurders, of wanneer 
de huurder recht op schadevergoeding aan een verzekering kan 
ontlenen.

23.6 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
23.7 Indien de opdrachtgever een eigen verzekering wenst af te sluiten 

voor het gehuurde, dan is Eekels uitdrukkelijk gerechtigd om van 
de opdrachtgever te verlangen dat zij Eekels als uitkeringsgerech-
tigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventue-
le eigen risico’s komen voor rekening van de opdrachtgever.

23.8 In geval er bij een CAR-verzekering van de opdrachtgever spra-
ke is van een toelatingsregeling, dan verklaart de opdrachtgever 
bij voorbaat dat Eekels als (mede-)verzekerde rechten aan de 
CAR-verzekering kan en mag ontlenen. Eventuele eigen risico’s 
komen voor rekening van de opdrachtgever.

23.9 Eekels verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten 
een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan 
de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Moto-
rijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de opdrachtgever, die 
uitdrukkelijk verklaart Eekels ter zake te vrijwaren, komt evenwel:

- Schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond 
van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krach-
tens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoor-
beeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs 
heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;

- Het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
- Schade aan bovengrondse of ondergrondse leidingen of kabels en/

of de daarvoor veroorzaakte gevolgschade;
- Boetes, bekeuringen en/of kosten voor Eekels, die voort vloeien uit 

het door de Opdrachtgever (of diens personeel, (hulp)personeel, 
andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare 
weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig werkmaterieel);

- Schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

Artikel 24 Aansprakelijkheid opdrachtgever
24.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, beschadigingen 

en diefstallen aan het gehuurde goed tijdens de looptijd van de 
overeenkomst.

24.2 Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten 
in strijd met enig wettelijk voorschrift door de opdrachtgever, is de 
opdrachtgever eveneens volledig aansprakelijk voor alle schade die 
Eekels hierdoor lijdt. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk Eekels 
ter zake te vrijwaren, de kosten van juridische bijstand daaronder 
begrepen.

24.3 Indien opdrachtgever het gehuurde retourneert buiten de ope-
ningstijden van Eekels of op een andere plaats dan de bedrijfslo-
catie van Eekels voor afhalen ter beschikking stelt aan Eekels, blijft 
opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade van Eekels 
ontstaan tot het tijdstip waarop Eekels het gehuurde feitelijk heeft 
geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Eekels zal in de hier 
genoemde situaties het gehuurde bij eerste gelegenheid (laten) 
inspecteren en de opdrachtgever direct informeren indien schade 
is geconstateerd.

24.4 Eekels is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of in- direct) 
toegebracht aan opdrachtgever en/of derden als gevolg van en/of 
samenhangend met het gebruik van het gehuurde, ongeacht de 
aard van de schade. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk Eekels 
te vrijwaren voor iedere aanspraak met betrekking tot dergelijke 
schades, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.

24.5 Bij Eekels ingehuurd bedienend personeel werkt onder de verant-
woordelijkheid van opdrachtgever, Eekels is nimmer aansprakelijk 
voor daaruit voortvloeiende of mee samenhangende schade (direct 
en/of indirect) toegebracht aan opdrachtgever en/of derden. Op-
drachtgever vrijwaart Eekels en het bedienend personeel, behou-
dens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aanspraak, de 
kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.

Artikel 25 Natrekking en opstalrecht
25.1 Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van verkoop zo-

lang de zaken nog onder het eigendomsvoorbehoud van Eekels val-
len, is het opdrachtgever verboden de zaken aard- en nagelvast te 
verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. 
Indien in geval van huur opdrachtgever in strijd hiermee handelt, 
ontstaat hierdoor echter geen eigendom van het verhuurde voor 
de eigenaar van de grond, aangezien partijen met de huurovereen-
komst slechts tijdelijk gebruik van de verhuurde ter plaatse voor 
ogen hebben.

25.2 Gedurende de huurperiode(s) zal opdrachtgever op eerste verzoek 
van een opstalrecht vestigen op het gehuurde, zonder dat Eekels 
daarvoor retributie zal dienen te betalen. Het opstalrecht zal worden 
gevestigd op kosten van opdrachtgever.
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