
 
 
 

V09.07.2019  Pagina 1 van 9 

Altitop – Algemene Huurvoorwaarden 

 

1 Algemene bepalingen en definities 

1.1 In onderhavige Algemene Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en 
hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis: 

1.1.1 Leverancier: Vertimac BVBA, vennootschap naar Belgisch recht met BTW- nummer BE 0835.103.781, met maatschappelijke zetel te 
Industrielaan 30, 8790 Waregem. “Altitop” is een commerciële benaming van Vertimac, en is als merk gedeponeerd onder referentie 
016273435. 

1.1.2 Klant: Enige rechtspersoon of natuurlijke persoon die geen consument is in de zin van artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht 
en die een huurovereenkomst sluit met de Leverancier.  

1.1.3 Verhuurde Materieel: De uitdrukkelijk beschreven machines, toestellen, toebehoren, apparatuur, hulpstukken, onderdelen, onderhouds- 
en/of hersteldiensten en installatie die het voorwerp uitmaken van de Huurovereenkomst tussen de Leverancier en de Klant. 

1.1.4 Overeenkomst” of “Huurovereenkomst: Het geheel van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden, en de bepalingen 
van onze offertes en bestelbevestigingen, in de mate dat deze laatste van de Algemene Voorwaarden afwijken. 

1.1.5  Offerte: Vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging van de Leverancier aan een potentiële wederpartij tot het doen van een aanbod tot 
het sluiten van een overeenkomst. De Overeenkomst komt niet tot stand bij loutere aanvaarding van de Offerte door de wederpartij. 

1.1.6 Bestelbevestiging: de schriftelijke bevestiging en aanvaarding van de Leverancier van de door de Klant geplaatste bestelling. De 
Overeenkomst komt tot stand bij de Bestelbevestiging. 

1.1.7 Huurprijs: de prijs voor het Verhuurde Materieel, geldt als kostprijs van een standaardmachine met gewone hefhoogte, zonder speciale 
uitrusting of opties, is exclusief BTW, belastingen, taksen en heffingen, in- of uitvoerrechten.  

1.1.8 Kosten: de kosten voor de verzekering, van levering of afhaling van het Verhuurde Materieel en de kosten van verbruik (zoals 
brandstof), en eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling. De Kosten zijn exclusief BTW, belastingen, taksen en heffingen. 

1.1.9 Werkdag: een kalenderdag van maandag tot en met vrijdag, behalve indien deze dag een wettelijke feestdag in België is. 

1.1.10 Week: geheel van alle Werkdagen in elke periode van maandag tot en met vrijdag. 

1.1.11 Maand: geheel van alle Werkdagen in een kalendermaand. 

2 Toepasselijkheid en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden 

2.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant, hoe ook genaamd, uitsluitend 
beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden, evenals, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, door de Offerte en 
Bestelbevestigingen. De Overeenkomst sluit iedere verdere toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uit. De Klant 
erkent bijgevolg dat zijn algemene of bijzondere voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst. 

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf het versturen van de Bestelbevestiging door de Leverancier. De hoedanigheid van Klant en de 
daaraan krachtens onderhavige Algemene Voorwaarden verbonden gevolgen kunnen evenwel reeds van toepassing zijn voorafgaand aan het 
sluiten van een overeenkomst (bij voorbeeld bij de interpretatie van de door de Leverancier opgestelde offertes). 

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden, de Offerte en de Bestelbevestiging, zullen de bepalingen van de 
Bestelbevestiging voorrang hebben op tegenstrijdige bepalingen in de Offerte en de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen 
de Algemene Voorwaarden en de Offerte, zullen de bepalingen van de Offerte voorrang hebben op tegenstrijdige bepalingen in de Algemene 
Voorwaarden. 

2.4 De Klant die eenmaal deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard (zelfs impliciet, bij voorbeeld door het voorbehoudloos betalen van facturen of 
door het voorbehoudloos aanvaarden van een (begin van) levering door de Leverancier), stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene 
Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en de Leverancier. 

2.5 De Leverancier behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. De Klant wordt van deze wijziging 
voorafgaand schriftelijk op de hoogte gebracht.  

2.6 De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen, verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde 
voorwerp, zoals omschreven in de Overeenkomst, die aan de datum van de Overeenkomst zouden voorafgaan. 

3 Offertes, Bestelbevestigingen en bestellingen 

3.1 Offertes en Bestelbevestigingen gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar.  

3.2 Aangeboden prijzen worden gedurende twee (2) weken gewaarborgd.  

3.3 Offertes betreffen slechts een voorstel van de Leverancier en binden de Leverancier niet, ook niet na aanvaarding door de Klant. Enkel de 
Bestelbevestiging doet de Overeenkomst ontstaan. 
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3.4 De Leverancier gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door de Klant verstrekte gegevens correct zijn en mag deze dan ook als 
basis voor haar Offerte en Bestelbevestigingen gebruiken. Indien de Klant een bestelling plaatst door zelf referenties van de Leverancier of van 
een producent te citeren, gaat de Leverancier er van uit dat deze met de effectief gewenste goederen overeenstemmen. 

3.5 Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van uitrusting en opties en overige aanduidingen van machines en onderdelen, 
prijslijsten, aanbiedingen opgenomen in de catalogus en/of op de website van de Leverancier, evenals demonstratiemodellen, zijn slechts 
benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven. 

4 Voorwerp 

4.1 Het Verhuurde Materieel is steeds een basis toestel zonder bijkomende speciale uitrusting, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders werd 
overeengekomen. 

4.2 De Klant is volledig aansprakelijk voor de keuze van het Verhuurde Materieel. Het Verhuurde Materieel betreft standaardgoederen welke niet 
specifiek voor de behoeften van de Klant gecreëerd werden, of goederen die de Leverancier op vraag van de Klant aan door de Klant omschreven 
specificaties aanpaste. De Leverancier heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat het Verhuurde Materieel niet aan de 
specifieke behoeften en het beoogde doel en gebruik van de Klant beantwoordt, wanneer het Verhuurde Materieel aan de door de Klant 
omschreven specificaties beantwoordt. 

4.3 De Klant erkent dat de Leverancier of een van diens verbonden vennootschappen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele 
eigendomsrechten die betrekking hebben op het Verhuurde Materieel en de naam en het logo waaronder zij door de Leverancier verstrekt worden 
en verbindt er zich toe om hierop geen enkele aanspraak te maken. 

5 Huurprijs en waarborg 

5.1 De Huurprijs en de Kosten worden bepaald in de Overeenkomst. De Kosten zijn ten laste van de Klant en zullen afzonderlijk worden gefactureerd. 

5.2 De Leverancier kan aan de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst een waarborgsom en/of voorschot vragen. De waarborgsom wordt na de 
beëindiging van de Overeenkomst gecrediteerd op de factuur of teruggestort nadat de Leverancier heeft vastgesteld dat het Verhuurde Materieel 
nog in dezelfde staat is en de Klant voldaan heeft aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier uit deze Overeenkomst of uit andere 
overeenkomsten tussen de Leverancier en de Klant. 

5.3 De Huurprijs kan worden uitgedrukt per Werkdag, per Week of per Maand.  

5.4 Indien de Overeenkomst aanvangt of een einde neemt in de loop van de huurperiode, zal de Huurprijs pro rata temporis worden berekend. De 
Huurprijs wordt steeds aangerekend voor de volledige Werkdag waarin de Overeenkomst aanvangt alsook voor de volledige Werkdag waarin ze 
eindigt. 

5.5 Ongeacht of het een Huurovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur betreft, geldt de Huurprijs voor een gebruik van het Verhuurde 
Materieel gedurende acht (8) werkuren per Werkdag en per toestel. Voor ieder uur dat voormeld maximum overschrijdt zal de Leverancier aan de 
Klant een bijkomende Huurprijs aanrekenen, die proportioneel wordt berekend op basis van de contractueel bepaalde Huurprijs. Per geval dat het 
Verhuurde Materieel wordt gebruikt op een dag die krachtens onderhavige Algemene Voorwaarden niet geldt als een Werkdag, zal de Leverancier 
aan de Klant een bijkomende vergoeding aanrekenen, die overeenstemt met de contractueel bepaalde Huurprijs voor een volledig Werkdag. 

5.6 Per geval dat er gebruik van het Verhuurde Materieel wordt vastgesteld in de periode na het einde van de Overeenkomst conform artikel 9 en 
vooraleer het Verhuurde Materieel zich terug effectief in een vestiging van de Leverancier bevindt, zal de Leverancier aan de Klant een 
bijkomende vergoeding aanrekenen, die overeenstemt met de contractueel bepaalde Huurprijs voor een volledig Werkdag. 

5.7 Indien het Verhuurde Materieel minder wordt gebruikt dan hetgeen waartoe de Klant krachtens de Overeenkomst gerechtigd was, geeft dit nooit 
aanleiding tot een vermindering van de Huurprijs. 

5.8 De Leverancier heeft te allen tijde het recht de stand van de urenteller op te nemen of vanop afstand op te volgen om de effectieve duurtijd van 
het gebruik van het Verhuurde Materieel te bepalen. Op eenvoudige vraag van de Leverancier zal de Klant de stand van de urenteller schriftelijk 
meedelen. 

6 Betaling 

6.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door de Leverancier bevestigd andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar te Waregem, 
onmiddellijk na ontvangst ervan. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan. 

6.2 De Huurprijs en de Kosten voor het Verhuurde Materieel worden door de Leverancier per Maand gefactureerd, of volgens een andere periodiciteit 
naar keuze van de Leverancier. Bij het einde van de Huurovereenkomst worden in elk geval de Huurprijs en de Kosten onmiddellijk aan de Klant 
gefactureerd. De Klant erkent uitdrukkelijk geen enkel recht te kunnen afleiden uit enige vertraging in facturatie door de Leverancier. 

6.3 De Klant is niet gerechtigd om betaling van de Huurprijs op te schorten en/of uit te stellen, noch om aan schuldvergelijking te doen ten opzichte 
van de Leverancier, zelfs in het geval van eender welke klacht die verband zou houden met de (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst en 
voor om het even welke reden ingesteld, met inbegrip van een gerechtelijke procedure. 

6.4 De Huurprijs en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Leverancier zijn ontvangen op het 
bankrekeningnummer aangegeven op de factuur, en met gebruik van de op de factuur aangegeven referentie. 

6.5 Onverminderd een afwijkende bepaling in de referte van de betaling, wordt een betaling door de Klant steeds eerst aangerekend op verschuldigde 
interesten en kosten, en vervolgens op de openstaande facturen vanaf de factuur met de oudste factuurdatum tot de recentste.  
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6.6 Betaling via cheque of wisselbrief wordt niet aanvaard, en werkt op geen enkele manier bevrijdend voor de Klant. 

6.7 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zoals bepaald in de Overeenkomst, is er van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijks intrest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand 
bij handelstransacties, op het gehele openstaande bedrag en dit vanaf de kalenderdag volgend op de vervaldatum tot aan volledige betaling. 
Bovendien is de Klant in voormeld geval onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding 
ad 15% op het openstaande saldo verschuldigd met een minimum van 250 EUR, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt, onverminderd 
het recht van de Leverancier om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is. 

6.8 De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen 
facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. 

6.9 Ingeval de Leverancier kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant of van een aan de Klant verbonden 
vennootschap op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Klant verschuldigd is aan de met 
de Leverancier verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.  

6.10 Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde en ondanks de eventuele 
aanvaarding door deze derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van zijn verbintenissen krachtens de Overeenkomst. 

7 Retentierecht 

7.1 Ingeval van wanbetaling heeft de Leverancier een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Klant overhandigd werden tot 
aan de volledige betaling van de Huurprijs, de Kosten, en alle mogelijke intresten en bijkomende invorderingskosten. 

8 Levering 

8.1 Het Verhuurde Materieel wordt in een vestiging van de Leverancier ter beschikking gesteld aan de Klant. Indien de Klant daartoe verzoekt, kan het 
Verhuurde Materieel, op het in de Overeenkomst aangegeven adres worden ter beschikking gesteld aan de Klant, die zelf de kosten en het risico 
draagt verbonden aan het transport en de levering. De Leverancier is gerechtigd het Verhuurde Materieel af te (laten) leveren op het door de Klant 
opgegeven adres voor risico van deze laatste, zelfs als de Klant niet aanwezig is. De vrachtbrief geldt als leveringsbewijs. 

8.2 De leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven en zijn daardoor niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijk akkoord tussen 
partijen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst lastens 
de Leverancier, noch tot weigering van de Klant om het geleverde Verhuurde Materieel in ontvangst te nemen. 

8.3 Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat de Leverancier in het bezit is gesteld van alle 
inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn. 

8.4 Ingeval de Leverancier zich toch uitdrukkelijk en schriftelijk tot schadevergoeding bij laattijdige levering zou verbonden hebben in de 
Overeenkomst, is deze schadevergoeding enkel verschuldigd indien de Klant de Leverancier per aangetekende brief, binnen een termijn van vijf 
(5) kalenderdagen vanaf het verstrijken van de leveringstermijn, in gebreke heeft gesteld wegens overschrijding van de leveringstermijn met als 
bijlage een bewijs van de geleden schade. De Leverancier zal evenwel niet tot schadevergoeding zijn gehouden indien de laattijdige levering het 
gevolg is van Overmacht, of minstens gedeeltelijk te wijten is aan de Klant. In dit laatste geval is de Klant gehouden tot vergoeding van de 
geleden schade en kosten. In alle geval is de eventuele schadevergoeding wegens laattijdige levering steeds beperkt tot 0,5 % van de Huurprijs 
per volledige Week van laattijdige levering volgend op de 21ste Werkdag vanaf de initieel voorziene leveringsdatum. 

8.5 Wanneer reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de Klant weigert verdere levering te aanvaarden of wanneer de Klant verdere 
levering onmogelijk maakt, wordt de facturatie van het reeds geleverde Verhuurde Materieel onmiddellijk opeisbaar en is de Klant een 
schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de Huurprijs van het niet-uitgevoerde deel van de Overeenkomst, 
onverminderd het recht van de Leverancier om hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is. 

9 Duur van de Overeenkomst 

9.1 De Overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde, dan wel onbepaalde duur.  

9.2 De Overeenkomst neemt een aanvang op de dag van de levering van het Verhuurde Materieel zoals bepaald in Art. 8 en volgens de modaliteiten 
van Art. 5 van deze Algemene Voorwaarden, en de Overeenkomst neemt een einde op de dag van het verstrijken van de Overeenkomst indien 
het een Overeenkomst van bepaalde duur betreft, ofwel de Werkdag na schriftelijke kennisgeving door de Klant dat hij de Overeenkomst van 
onbepaalde duur beëindigt. De Leverancier zal na voormelde Werkdag aan de Klant dan ook geen Huurprijs meer aanrekenen. Evenwel blijft het 
risico m.b.t. het Verhuurde Materieel bij de Klant tot het ogenblik dat het Verhuurde Materieel zich terug effectief in een vestiging van de 
Leverancier bevindt.. De Leverancier verbindt er zich toe om het Verhuurde Materieel, voor zover dit aldus door de Klant werd gevraagd, binnen 
de acht (8) Werkdagen na de kennisgeving terug te nemen bij de Klant. 

9.3 De partijen zullen zich niet op stilzwijgende verlenging of hernieuwing kunnen beroepen, tenzij ze dit bij het aangaan van de Overeenkomst van 
bepaalde duur schriftelijk hebben bedongen en daarbij een termijn voor verlenging of vernieuwing hebben bepaald. 

9.4 In geval het Verhuurde Materieel evenwel door de Klant op de contractuele einddatum van de Overeenkomst niet wordt teruggegeven aan de 
Leverancier, zal de Huurprijs bij wijze van gebruiksvergoeding verder worden aangerekend tot de dag dat het Verhuurde Materieel effectief door 
de Klant wordt teruggegeven op een vestiging van de Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

9.5 De Leverancier kan in onderstaande gevallen de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen per aangetekende brief, zonder dat de Klant recht heeft 
op schadevergoeding, en onverminderd het recht van de Leverancier op schadevergoeding: 

9.5.1 Bij ernstige schade aan het Verhuurde Materieel; 
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9.5.2 Bij diefstal of verlies van het Verhuurde Materieel; 

9.5.3 Wanneer de krachtens deze of enige andere Overeenkomst voor rekening van de Leverancier zijnde onderhouds- en/of reparatiekosten 
een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan de Leverancier bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijze kon verwachten; 

9.5.4 Indien de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet respecteert; 

9.5.5 Wanneer het vertrouwen van de Leverancier in de kredietwaardigheid van de Klant of van een aan de Klant verbonden vennootschap 
geschokt wordt door (i) daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant of tegen een aan de Klant verbonden vennootschap, (ii) de 
parameters of de evolutie van de parameters die worden verkregen van derde partijen van wie de normale activiteit erin bestaat 
financiële cijfers te analyseren en/of kredietwaardigheid te beoordelen. 

9.6 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te 
beschouwen lastens de Klant in geval van faillissement, gerechtelijk reorganisatie of daarmee gelijkgestelde gerechtelijke procedure, uitstel van 
betaling, kennelijk onvermogen van de Klant, toelating van de Klant onder de bescherming van de WCO of daarmee gelijkgestelde procedure, 
ontbinding, in vereffeningstelling, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing 
bedrijven in moeilijkheden, verkoop, overdracht, vestiging in een ander land, inpandgeving, inbreng in een vennootschap van zijn handelsfonds of 
zijn uitrusting door de Klant. 

9.7 Wanneer een Overeenkomst wordt verbroken door de Klant of wordt ontbonden lastens de Klant verbindt de Klant zich er toe om binnen de acht 
(8) dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, bepaald in overeenstemming met Art. 9.8. 

9.8 Indien een Overeenkomst bij toepassing van de vorige paragraaf wordt beëindigd, zal de Leverancier recht hebben op schadevergoeding en/of 
verbrekingsvergoeding ten laste van de Klant, die forfaitair wordt bepaald op 20 % van de Huurprijs voor de nog niet verlopen periode, met een 
minimumbedrag gelijk aan de Huurprijs over vier (4) maanden, onverminderd het recht voor de Leverancier om een grotere schadevergoeding te 
vorderen indien de werkelijke schade groter is. 

10 Eigendom van het Verhuurde Materieel 

10.1 De Leverancier is de exclusieve eigenaar van het Verhuurde Materieel. 

10.2 De Klant verbindt er zich toe het eigendomsplaatje en andere insignes van de Leverancier die hem ter beschikking worden gesteld, goed 
zichtbaar aan het Verhuurde Materieel vast te hechten en erover te waken dat dit niet beschadigd, weggenomen of bedekt wordt. 

10.3 De Klant dient de Leverancier onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk relevant feit dat de eigendom of het gebruik van het Verhuurde 
Materieel in het gedrang kan brengen. Dit is onder meer het geval wanneer het Verhuurde Materieel volledig of gedeeltelijk gestolen, beschadigd 
of opgeëist wordt of technisch defect is; wanneer het bij een schadegeval met lichamelijke of materiële schade betrokken is; wanneer een derde 
geheel of gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft m.b.t. het Verhuurde Materieel. 

10.4 In dergelijk geval zal de Klant de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of de beslagleggende partij of enige andere betrokken derde onmiddellijk 
schriftelijk kennis geven van het feit dat het Verhuurde Materieel eigendom is van de Leverancier. De Leverancier ontvangt gelijktijdig een kopie 
van deze schriftelijke kennisgeving. 

10.5 Indien de Klant geen eigenaar is van het gebouw of het terrein waarin het Verhuurde Materieel staat of als hij ophoudt eigenaar te zijn, zal hij de 
eigenaar of nieuwe eigenaar van het gebouw of het terrein per aangetekende brief op de hoogte stellen van het feit dat het Verhuurde Materieel 
niet zijn eigendom is. De Leverancier ontvangt gelijktijdig een kopie van deze schriftelijke kennisgeving. 

10.6 De Leverancier kan op elk ogenblik voorlegging vragen van beide voormelde kennisgevingen. 

11 Staat van het Verhuurde Materieel 

11.1 Het Verhuurde Materieel wordt verhuurd in de staat waarin het zich bij levering bevindt, door de Klant gekend. Indien de Klant verzoekt om het 
Verhuurde Materiaal conform artikel 8 te laten leveren, zal de Leverancier een beschrijving van de staat van het Verhuurde Materiaal op het 
moment van levering opstellen in de vorm van een fotoreportage.  

11.2 Het Verhuurde Materieel wordt, naargelang het type, met volle brandstoftank of met opgeladen batterij geleverd. 

11.3 De Klant moet het Verhuurde Materieel bij ontvangst onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen en controleren op gebreken 
of tekorten. 

11.4 Indien de Klant, noch zijn wettelijke of feitelijke vertegenwoordiger, aanwezig is op het ogenblik van de levering, beschikt de Klant over een termijn 
van 24 uren na levering van het Verhuurde Materieel om het Verhuurde Materieel te controleren. 

11.5 Aanvaarding zonder onmiddellijk protest of zonder protest binnen voormelde termijn van 24 uren na levering van het Verhuurde Materieel dekt de 
zichtbare gebreken en ontneemt het recht aan de Klant om zich naderhand nog te beklagen over zichtbare gebreken. 

11.6 Aanvaarding zonder onmiddellijk protest of zonder protest binnen voormelde termijn van 24 uren na levering van het Verhuurde Materieel geldt als 
erkenning vanwege de Klant dat alle wettelijke en/of conventioneel vereiste documenten en attesteringen aanwezig zijn, en ontneemt het recht 
aan de Klant om zich naderhand nog te beklagen over de afwezigheid van genoemde documenten en attesteringen. 

11.7 Gebreken die tijdens de huurperiode worden ontdekt, moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Leverancier. De Leverancier vrijwaart 
voor een periode van zes (6) maanden alle verborgen gebreken aan het Verhuurde Materieel, die het gebruik ervan verhinderen. 

11.8 Op het einde van de Huurovereenkomst zal de Klant het Verhuurde Materieel in dezelfde staat teruggeven aan de Leverancier als in dewelke hij 
het Verhuurde Materieel heeft ontvangen inclusief alle documenten en attesteringen. De Leverancier controleert het Verhuurde Materieel binnen 
de twee (2) weken op schade en gebreken. Indien de Leverancier schade, gebreken en/of afwezigheid van documenten of attesteringen vaststelt, 
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dan stelt hij daarvan een schadebestek op dat hij schriftelijk overmaakt aan de Klant. De Klant heeft gedurende vijf (5) Werkdagen na de 
verzending daarvan de tijd om dit schadebestek per e-mail of fax te betwisten. Bij gebrek aan dergelijke betwisting binnen voormelde termijn wordt 
de Klant geacht zijn aansprakelijkheid voor de schade en/of gebreken te aanvaarden en akkoord te gaan met de betaling van de bedragen vervat 
in het bestek van de Leverancier. 

11.9 Alle schade die aan het Verhuurde Materieel op het moment van teruggave wordt vastgesteld, zal geacht worden te zijn veroorzaakt door de Klant 
en hij zal er dan ook alle uit voortvloeiende kosten van dragen. De Klant is gehouden de Huurprijs te betalen tijdens de periode waarin de 
Leverancier de hierboven beschreven herstellingen uitvoert. 

12 Onderhoud en herstellingen van het Verhuurde Materieel 

12.1 Onderhouds- en herstellingswerken kunnen uitsluitend door de Leverancier of een door hem aangeduide persoon worden uitgevoerd. 

12.2 Het onderhoudsschema van het Verhuurde Materieel is steeds opgenomen in de begeleidende documenten van het Verhuurde Materieel. 

12.3 De Leverancier moet door de Klant telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het onderhoud en de herstellingen die uitgevoerd 
moeten worden. De Leverancier zal het nodige doen om in voorkomend geval zo snel mogelijk de onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren 
of uit te laten voeren. De Klant zal hiertoe het Verhuurde Materieel en de nodige faciliteiten en ruimte ter beschikking stellen aan de Leverancier of 
diens aangeduide persoon zodat de aangestelde(n) van de Leverancier tijdens de normale werkuren van de Leverancier de onderhouds- en 
herstellingswerken kan/kunnen uitvoeren. Indien de onderhouds- en herstellingswerken niet ter plaatse bij de Klant kunnen worden uitgevoerd, 
zullen deze werken bij de Leverancier worden uitgevoerd. 

12.4 Bij een Huurovereenkomst van een bepaalde duur langer dan twaalf (12) maanden zal de Klant de nodige afgesloten opslagruimte voorzien zodat 
de Leverancier ter plaatse een reserve wisselstukken kan aanleggen. De Klant zal de nodige verzekeringen onderschrijven voor de volledige 
waarde van de wisselstukken en dit vanaf de dag dat deze in de opslagruimte zijn gebracht. 

12.5 Indien de Leverancier het redelijkerwijze onmogelijk acht het Verhuurde Materieel bij de Klant te herstellen en deze herstelling langer dan één (1) 
Werkdag in beslag zal nemen, zal voor de duur van de herstelling bij de Leverancier, vervangingsmaterieel ter beschikking worden gesteld aan de 
Klant. Dit vervangingsmaterieel zal niet noodzakelijkerwijze identiek zijn aan het te herstellen materieel. De kosten verbonden aan de 
terbeschikkingstelling van het vervangingsmaterieel zijn ten laste van de Leverancier, tenzij de herstelling door de Klant te dragen is. 

12.6 De Klant heeft in geen geval het recht schadevergoeding of proportionele vermindering van de huurprijs te eisen wanneer het Verhuurde Materieel 
tijdelijk niet kan worden gebruikt wegens het uitvoeren van een onderhoud of herstelling. 

12.7 Alle herstellingen tijdens de duur van de Overeenkomst, ook de kleine huurherstellingen, komen ten laste van de Klant, tenzij wordt bewezen dat 
deze niet zijn veroorzaakt door zijn schuld. Herstellingen worden apart aan de Klant gefactureerd. 

12.8 Wanneer de tussenkomst van de Leverancier voor herstelling gevraagd wordt, en dit verzoek wordt geannuleerd op een ogenblik dat het 
personeel van de Leverancier reeds onderweg is, dan zullen de verloren gegane uren en de nutteloze verplaatsingskosten aan de Klant worden 
gefactureerd. 

12.9 Alle eventuele vervangen en geïncorporeerde stukken worden van rechtswege en zonder enige vergoeding eigendom van de Leverancier. Deze 
stukken en accessoires mogen in geen geval de waarde van het Verhuurde Materieel verminderen of het gebruik ervan overeenkomstig de 
bestemming belemmeren. Indien er Onderhouds- of herstellingswerken zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Leverancier 
hebben plaatsgevonden, is de Leverancier gerechtigd om het Verhuurde Materieel op kosten van de Klant te onderzoeken en desgevallend in zijn 
oorspronkelijke toestand te herstellen. 

13 Plichten van de Klant 

13.1 De Klant verbindt er zich toe: 

13.1.1 Zich te houden aan de bepalingen van de Overeenkomst en alle ter plaatse geldende reglementering die betrekking heeft op het bezit 
en het gebruik van het Verhuurde Materieel, onder andere, maar niet beperkt tot, de wettelijke vereisten betreffende het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen; 

13.1.2 Het Verhuurde Materieel als een goede huisvader te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming bepaald in de Overeenkomst of, bij 
gebreke daarvan, volgens de normale bestemming van het Verhuurde Materieel; 

13.1.3 Te voorzien in het dagelijkse nazicht en onderhoud van het Verhuurde Materieel aan de hand van de in het documentenvak van het 
Verhuurde Materieel meegeleverde technische controlelijst en smeerschema, waarin begrepen dagelijks nazicht van het oliepeil, 
koelwater, bandenspanning, batterijwater; 

13.1.4 Het Verhuurde Materieel inwendig en uitwendig regelmatig schoon te maken, inclusief stoffilters en radiatorelementen; 

13.1.5 Het Verhuurde Materieel in een overdekte en afgesloten en veilige plaats onder te brengen op de ogenblikken dat de Klant er geen 
gebruik van maakt en de nodige preventieve maatregelen nemen om het Verhuurde Materieel te beschermen (bij voorbeeld: sleutels 
niet op het contact laten, achter een omheining plaatsen…).; 

13.1.6 Het Verhuurde Materieel zorgvuldig te bewaren in een beveiligde omgeving in de periode tussen de levering en het ingaan van de 
Overeenkomst, en in de periode tussen het einde van de Overeenkomst en het terugbrengen naar cq. ophalen door de Leverancier. 

13.2 De Klant mag het Verhuurde Materieel enkel ter beschikking stellen van personen die onder zijn bevoegdheid handelen. Tevens moeten deze 
personen, evenals de Klant zelf, houder zijn van de eventueel wettelijk vereiste bekwaamheidsbewijzen, attesten of vergunningen en dienen zij 
aan alle vereisten te beantwoorden die onder meer door de verzekeraar van het Verhuurde Materieel worden opgelegd. 
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13.3 De Klant mag het Verhuurde Materieel noch geheel, noch gedeeltelijk in bewaring geven, onderverhuren, of tot zekerheid - al dan niet aan derden 
- overdragen, op welke wijze dan ook. Aan de Klant die verhuur van materieel als maatschappelijk doel heeft en voor wie dergelijke verhuur een 
gewoonlijke handelspraktijk uitmaakt, is onderverhuur wel toegestaan op voorwaarde dat de Leverancier hiervan op voorhand op de hoogte wordt 
gebracht. 

13.4 Het is de Klant niet toegelaten om merken, kentekens of commerciële boodschappen te verwijderen of aan te brengen op het Verhuurde Materieel 
dan wel wijzigingen aan het Verhuurde Materieel aan te brengen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de 
Leverancier. Indien de Klant de instemming van de Leverancier heeft verkregen, zorgt hij in elk geval voor de verwijdering van alle merken, 
kentekens of commerciële boodschappen bij het einde van de Overeenkomst. Bij aanwezigheid van dergelijke merken, kentekens of commerciële 
boodschappen bij aankomst in een vestiging van de Leverancier, zijn de kosten van verwijdering ten laste van de Klant. 

13.5 De Klant is er als enige toe gehouden alle accessoires en documenten die de Leverancier hem samen met het Verhuurde Materieel ter 
beschikking stelde, onder andere, gebruiksaanwijzing, keuringsverslagen, onderhoudsgegevens, technische controlelijst, EG Verklaring van 
Overeenstemming, in goede staat te bewaren. Bij verlies of beschadiging van accessoires en/of documenten, zal de Klant op eigen kosten voor 
vervanging of voor de aflevering van duplicaten instaan. 

13.6 Bij het beëindigen van de huurperiode verwijdert de Klant alle afval op/aan het Verhuurde Materieel op reglementaire wijze. Bij aanwezigheid van 
afval op/aan het Verhuurde Materieel is alle schade (incl. wachturen, ...) ten laste van de Klant. 

13.7 De Klant dient de gemachtigde van de Leverancier te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn gebouwen en terreinen of andere plaatsen waar 
het Verhuurde Materieel zich bevindt, ter inspectie of, bij beëindiging van de Overeenkomst, afhaling van het Verhuurde Materieel. 

13.8 Teruggave van het Verhuurde Materieel 

13.8.1 De Klant brengt het Verhuurde Materieel op eigen kosten en op de dag waarop de Huurovereenkomst een einde neemt, uiterlijk om 17 
uur (5.00 PM), terug naar een vestiging van de Leverancier. De Klant kan de Leverancier verzoeken het Verhuurde Materieel, op kosten 
van de Klant, te komen ophalen. 

13.8.2 Het Verhuurde Materieel dient in perfecte staat van onderhoud, schoongemaakt, in goede werking en vergezeld van alle bijhorende 
documenten te worden terugbezorgd. 

14 Verboden Gebruik van het Verhuurde Materieel 

14.1 Onder Verboden Gebruik wordt begrepen: 

14.1.1 Gebruik voor het transport van brandbare, ontplofbare, en/of corrosieve goederen; 

14.1.2 Gebruik in een corrosieve omgeving, in een zoute omgeving of in een omgeving waar zandstraalwerken worden uitgevoerd of recent zijn 
uitgevoerd; 

14.1.3 Gebruik om deel te nemen aan wedstrijden en/of testritten; 

14.1.4 Gebruik om een ander voertuig te laten duwen, trekken, of wegslepen; 

14.1.5 Gebruik voor rijlessen of rijexamens, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van de Leverancier; 

14.1.6 Enig ander gebruik dat redelijkerwijs tot beschadiging of tot onevenredige slijtage kan leiden. 

14.2 Een Verboden Gebruik van het Verhuurde Materieel leidt tot de onmiddellijk ontbinding van de Overeenkomst lastens de Klant, tot onmiddellijke 
opeisbaarheid van de huurgelden uit de Overeenkomst en uit elke andere overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant, onverminderd het 
recht van de Leverancier op vergoeding van de veroorzaakte schade en op betaling van een verbrekingsvergoeding zoals bepaald in Art. 9.8. 

14.3 Voor de kwalificatie van Verboden Gebruik is het niet relevant of het gebruik gebeurt door de Klant, door zijn vertegenwoordiger, aangestelde of 
werknemer, of door een derde lopende de Overeenkomst. 

15 Verzekering van het Verhuurde Materieel 

15.1 De Klant dient zich voor de gehele duur van de Overeenkomst te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan personen 
en goederen ten gevolge van het gebruik of het bezit van het Verhuurde Materieel. 

15.2 De Klant zal bovendien het Verhuurde Materieel zelf verzekeren tegen materiële schade, hetzij door brand, diefstal, ontvreemding, vandalisme, 
verlies, machinebreuk, aanrijding en dergelijke meer die gehele of gedeeltelijke beschadiging of vernietiging van het Verhuurde Materieel als 
gevolg hebben. De Klant dient een kopie van de door hem ondertekende polis en een bewijs van betaling van de premie over te maken aan de 
Leverancier indien deze laatste daarom verzoekt. 

15.3 Het Verhuurde Materieel mag niet in gebruik worden genomen op een ander adres dan dat vermeld in de Overeenkomst. Het Verhuurde Materieel 
mag niet op de openbare weg worden gebruikt, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Leverancier, die in dat geval de 
daartoe benodigde documenten bezorgt. Indien het Verhuurde Materieel op de openbare weg wordt gebruikt, zal de Klant daartoe, op zijn kosten, 
een verzekering onderschrijven en is gehouden de Leverancier te vrijwaren voor alle retributies, boetes, sleepkosten en opslagkosten die dergelijk 
gebruik veroorzaken. 

15.4 Indien de klant de bijkomende premie betaalt, is deze gedekt door de Engineering - Machinebreuk verzekering met contractnummer 4030133 van 
de Leverancier bij verzekeraar N.V. Baloise Belgium, met maatschappelijke zetel te 3600 Antwerpen, City Link Posthofbrug 16, 
verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr.24.941 A. 

15.5 De premie wordt berekend op het huurtarief van de machine en alle opties en accessoires en wordt apart opgenomen op offertes en 
bestelbevestigingen.  
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15.6 Voorwaarden van de voornoemde verzekering van verzekeraar N.V. Baloise Belgium (met verfijningen en verdere beperkingen opgenomen in 
voornoemde verzekeringspolis): 

15.6.1 Premie: de premie wordt berekend op de Huurprijs van het Verhuurde Materieel (inclusief alle opties en accessoires). 

15.6.2 Verzekerd voorwerp: Verhuurde Materieel zoals schaarliften, hoogwerkers, vorkheftrucks, verreikers en aanverwanten. 

15.6.3 Waarborgen 
* Alle schade aan het Verhuurde Materieel, al dan niet veroorzaakt door verkeerde manipulatie, inclusief diefstal (met of zonder bewezen 
inbraak), tijdens het normale gebruik of stalling van het toestel is gedekt.  
* Brand (inwendige oorzaak). 

15.6.4 Per schadegeval wordt een vrijstelling aangerekend. 
* Vrijstelling bij schade: afhankelijk van de gekozen premie € 750 of € 1.500 per schadegeval. 
* Vrijstelling bij diefstal / verduistering (bij nieuwwaarde tot en met 25.000 EUR) : 2.500 EUR per schadegeval. 
* Vrijstelling bij diefstal / verduistering (bij nieuwwaarde vanaf 25.001 EUR) : 5.000 EUR per schadegeval. 

15.6.5 Kennisgevingsplicht: 
* In geval van diefstal, ontvreemding of vandalisme moet er door de Klant binnen de 12 uur na de vaststelling aangifte worden gedaan 
bij de politie en moet een kopie van het proces verbaal aan de Leverancier overgemaakt worden. Het proces verbaal moet minstens het 
merk, type en het serienummer of vlootnummer van het toestel vermelden. 
* De Klant moet binnen de 12 (twaalf) uur de schade en de omstandigheden van het ongeval schriftelijk melden. 

15.6.6 Territorialiteit: België. 

15.6.7 Maximum tussenkomst: € 15.000.000,00 per schadegeval. 

15.6.8 Uitsluitingen: 
* Dekking is uitgesloten voor schade aan banden.  
* Dekking is uitgesloten in geval van contractuele tekortkomingen van de Klant, zoals onder meer de schending van artikelen 12 & 13.  
* Dekking is uitgesloten in geval van verboden gebruik in de zin van Art. 14 van de algemene huurvoorwaarden.  
* Dekking is uitgesloten ingeval één of meerdere facturen uitgeschreven naar aanleiding van het verhuurcontract reeds vervallen doch 
onbetaald zijn. 
* Dekking is uitgesloten bij grove nalatigheid, ongeval dat plaatsvindt op de openbare weg, verwijtbare oorzaak (bij voorbeeld foutief 
gebruik, schade door zandstralen, besmeuring met verf of andere moeilijk verwijderbare producten (beton, silicone…)) of bij het 
ontbreken van een proces verbaal. In dat geval wordt de schade door de Leverancier onverwijld en integraal aan de Klant doorgerekend. 

16 Rechten van de Leverancier 

16.1 De Leverancier heeft het recht het Verhuurde Materieel te allen tijde geheel of gedeeltelijk door gelijksoortig materieel te vervangen. 

16.2 De Leverancier heeft het recht om de uitoefening van gelijk welke verbintenis die uit de Overeenkomst voortvloeit op te schorten, indien de Klant 
zelf in gebreke blijft enige verbintenis uit hoofde van deze of enige andere Overeenkomst die hij met de Leverancier heeft gesloten, uit te voeren. 
Voor de bepalingen van deze paragraaf wordt met de Klant gelijkgesteld, elke met de Klant verbonden vennootschap. 

16.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, heeft de Leverancier te allen tijde het recht de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De Overeenkomst blijft dan voor het overige onverminderd van toepassing. 

16.4 De Klant machtigt de Leverancier ertoe om, op kosten van de Klant, alle handelingen die volgen uit de toegebrachte schade aan het Verhuurde 
Materieel, zelf te (laten) stellen en eventuele schadevergoedingen zelf te innen. De Klant cedeert derhalve nu reeds al zijn rechten tegenover 
derden die verantwoordelijk zijn voor de aan het Verhuurde Materieel aangebrachte schade. 

17 Overmacht 

17.1 In geval van Overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt de levering opgeschort zolang de toestand van Overmacht de Leverancier de 
uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van de Leverancier de Overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden. 

17.2 In geval van Overmacht aan de zijde van de Leverancier die langer duurt dan drie maanden, heeft de Klant het recht de Overeenkomst bij 
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat deze laatste een schadevergoeding is verschuldigd. Onder Overmacht 
wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, 
defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, 
buitengewone weersomstandigheden, wanneer de onderhouds- en/of reparatiekosten van het Verhuurde Materieel voor rekening van de 
Leverancier aanzienlijk hoger zijn dan wat de Leverancier kon verwachten, wanneer een vergunning, inschrijving of keuring met betrekking tot het 
Verhuurde Materieel wordt ingetrokken of niet wordt verlengd en alle omstandigheden die buiten de wil van de Leverancier de normale gang van 
zaken verstoren. 

18 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Leverancier 

18.1 De gehele aansprakelijkheid van de Leverancier tegenover de Klant (daden gesteld door of nalatigheid van zijn bestuurders, werknemers, 
agenten en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt. 

18.2 Behoudens de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de niet-naleving door de Leverancier van de expliciete verbintenissen die hij aanging 
krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 
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18.3 Indien de Leverancier aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met Art. 18.2, kan de Leverancier nooit aansprakelijk worden gesteld ten 
aanzien van de Klant voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene 
kosten. 

18.4 Indien de Leverancier aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met Art. 18.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder 
geval uitdrukkelijk beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de Huurprijs en in elk geval beperkt tot de betaalde Huurprijs gedurende 12 
Maanden voorafgaand aan het ontstaan van aansprakelijkheid van de Leverancier, belastingen, taksen en heffingen exclusief. 

19 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Klant 

19.1 De Klant draagt de risico’s en verantwoordelijkheid van het Verhuurde Materieel vanaf het moment dat het transport vertrekt met het oog op 
levering bij de klant; tot op het ogenblik dat het Verhuurde Materieel effectief terug aanwezig is op een vestiging van de Leverancier. 

19.2 Indien werd overeengekomen dat de Leverancier of transporteur het Verhuurde Materieel ter beschikking van de Klant zal stellen buiten de 
vestiging van de Klant, draagt de Klant niettemin alle risico’s en verantwoordelijkheden vanaf het ogenblik dat het Verhuurde Materieel deze 
vestiging van de Leverancier verlaat. 

19.3 Voor rekening van de Klant zal de Leverancier volgende zaken uitvoeren of volgende schade herstellen, zonder dat deze opsomming exhaustief 
is: herstellingen ten gevolge van aanrijding, overbelasting, onbevoegd gebruik of nalatigheid; schade aan de onderzijde van het Verhuurde 
Materieel, banden, glasbreuk, dak, interieur, spiegels, lichtelementen; schade ingevolge verkeerd of onvoorzichtig gebruik; schade ingevolge 
bevuiling met verf en/of bestickering; schade aan persoonlijke objecten en verlies en/of beschadiging van de sleutel; schade als gevolg van 
verwaarlozing, poging tot diefstal, diefstal, poging tot inbraak, inbraak of vandalisme; schade als gevolg van verkeerd gebruik zoals beschreven in 
Art. 13; schade als gevolg van een verboden gebruik zoals beschreven in Art. 14.1; schade door een exclusieve fout en/of het opzettelijk 
toebrengen van schade. De Klant is gehouden de Huurprijs te betalen tijdens de periode waarin de Leverancier de hierboven beschreven 
herstellingen uitvoert. 

19.4 Het Verhuurde Materieel is wettelijk niet toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of 
slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben er te komen. De Klant gaat ermee akkoord zich te schikken naar de vigerende 
gemeentelijke, plaatselijke en nationale wetgeving en reglementen dewelke betrekking hebben op het gebruik van het Verhuurde Materieel. Indien 
het Verhuurde Materieel in een vestiging van de Leverancier ter beschikking wordt gesteld van de Klant zijn alle heffingen en boetes ten gevolge 
van feiten of overtredingen uitsluitend ten laste van de Klant vanaf het moment dat het Verhuurde Materieel wordt afgehaald tot het moment dat 
Verhuurde Materieel in een vestiging van de Leverancier terug werd geleverd. Indien het Verhuurde Materieel wordt geleverd zijn alle heffingen en 
boetes ten gevolge van feiten of overtredingen uitsluitend ten laste van de Klant vanaf het moment dat het Verhuurde Materieel werd geleverd tot 
op het moment dat het Verhuurde Materieel wordt opgehaald. De Klant is in het algemeen gehouden tot betaling van alle boetes of andere 
heffingen opgelegd wegens feiten of gebeurtenissen, welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het Verhuurde Materieel hebben 
plaatsgevonden. Hij zal deze rechtstreeks aan de betreffende instantie betalen. 

19.5 Indien de Leverancier voorzien heeft in betaling van boetes, heffingen of retributies zoals bedoeld in Art. 19.4 of Art. 19.4, zal de Klant op het 
eerste verzoek van de Leverancier deze vergoeden, desgevallend met vergoeding van een administratieve kost ten behoeve van de Leverancier. 

19.6 De Klant is eveneens aansprakelijk voor de stoffelijke en lichamelijke schade, die door het gebruik van het Verhuurde Materieel aangebracht wordt 
aan derden, aan de Klant zelf of aan personeel van de Klant of van één van zijn aangestelden. 

20 Opschorting en ontbinding 

20.1 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag bepaald in de Overeenkomst, heeft de Leverancier het recht om elke 
nieuwe Overeenkomst met de Klant te weigeren of elke lopende Overeenkomst met de Klant op te schorten of te verbreken, zonder dat de Klant 
recht heeft op enige schadevergoeding. 

20.2 Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. 20.1, heeft de Leverancier het recht om de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst 
op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, indien na of voor het sluiten of begin van uitvoering van de Overeenkomst, de 
Leverancier kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen verslechten of indien 
het voor de Leverancier duidelijk is dat de Klant zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming. De Leverancier zal de Klant in 
voorkomend geval schriftelijk over haar beslissing informeren. Voor de bepalingen van deze paragraaf wordt met de Klant gelijkgesteld, elke met 
de Klant verbonden vennootschap. 

20.3 In de gevallen bedoeld in Art. 20.1 en 20.2 is de Klant aansprakelijk voor alle schade die de Leverancier zou lijden. 

21 Slotbepalingen 

21.1 De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de nietigheid 
of niet-afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de betreffende 
bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoeling van de partijen en de strekking en/of het 
doel van de nietige of niet-afdwingbare bepaling. 

21.2 De Leverancier verwerkt de gegevens van de Klant, en diens vertegenwoordigers, personeel en aangestelden in zijn klantenrelatiedatabase 
conform de regelgeving ter zake. De Leverancier verwijst voor meer informatie naar haar Privacybeleid zoals gepubliceerd op haar website. 

21.3 Enkel de Algemene Voorwaarden in het Nederlands en in het Frans zijn authentiek. Indien de Leverancier andere taalversies van (onderdelen 
van) de Overeenkomst ter beschikbaar stelt, zijn deze louter informatief en kunnen de partijen er geen rechten aan ontlenen. 

21.4 De Leverancier mag de Overeenkomst of een deel ervan aan iedere persoon, firma of bedrijf, verbonden of niet verbonden, overdragen of 
uitbesteden door middel van onderaanneming. 
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21.5 De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst of een deel ervan aan een derde over te dragen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van 
de Leverancier. 

21.6 Enkel de materieel bevoegde Rechtbank die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van de Leverancier gelegen is, is bevoegd om van eventuele 
geschillen kennis te nemen, tenzij de Leverancier verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de Rechtbank van (i) een exploitatiezetel van 
de Leverancier die niet de maatschappelijke zetel is, (ii) van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Klant, of (iii) van de plaats van 
uitvoering van de Overeenkomst. 

21.7 Vorige paragraaf zal uitgelegd worden in het voordeel van de Leverancier, zodoende zal de Leverancier het recht hebben, naar zijn eigen 
goeddunken, afstand te doen van de exclusieve bevoegdheid zoals uiteengezet in Art. 21.6, en desgevallend procedures in elke andere bevoegde 
rechtbank kunnen inleiden. 


