Algemene Verhuurvoorwaarden
H.T. Service B.V.
Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.
1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en binden op alle aanbiedingen, overeenkomsten
en/of offertes tussen H.T. Service B.V. en opdrachtgever tot het verhuren van goederen en in het
kader daarvan te verrichten werkzaamheden.
2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor verhuurder slechts bindend indien
deze door verhuurder uitdrukkelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
3 De Algemene Voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder
nadrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

Artikel 2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.AV: de onderhavige Algemene Verhuurvoorwaarden van H.T. Service B.V.
2 HT Service: H.T. Service B.V. en alle aan voornoemde vennootschap gelieerde ondernemingen
3 Dagen: alle kalenderdagen
4 Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum / datum vermissing, verminderd met de
afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak
5 Huurder: ieder die met HT Service een Overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 3

Artikel 3. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomst
1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvang door verhuurder verstrekte gegevens
2. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of
prijsopgave zijn voor ons te allen tijde slechts bindend, indien en voorzover deze bepalingen
uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd en bevestigd zijn.
3.Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s en exclusief omzetbelasting.

Artikel 4. Huurperiode
1. De huurovereenkomst wordt aangegeven voor periode van Dagen, weken en/of maanden, tenzij
anders is overeengekomen.
2. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:
a) Indien is bedongen dat Huurder het gehuurde materiaal op een overeengekomen locatie komt
ophalen; op het tijdstip waarop het materieel door HT Service aan Huurder wordt overhandigd;
b) Indien is bedongen dat HT Service de aflevering van het gehuurde verzorgt; op het tijdstip waarop
HT Service het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld
3.Indien Huurder geen gebruik maakt van het gehuurde dan komt dit voor zijn risico en heeft dit
derhalve geen invloed op zijn betalingsverplichtingen tenzij deze verhindering het gevolg is van een
omstandigheid waarvan HT Service een verwijt kan worden gemaakt.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De
huurtermijn eindigt feitelijk:
a) indien is bedongen dat huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie
retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Huurder aan HT Service is overhandigd tegen
afgifte van een ontvangstbewijs;
b) indien is bedongen dat HT Service het ophalen van het gehuurde verzorgd: na op schrift gestelde
afmelding van het gehuurde door de Huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd.
De afmelding, zowel bij a) als bij b) mag niet later worden verstuurd dan uiterlijk één werkdag voor de
gewenste einddatum. Indien Huurder de gehuurde machine afmeldt op de dag waarop de gehuurde
machine wordt opgehaald of teruggebracht, heeft HT Service het recht een dag extra huur in rekening
te brengen;
c) bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door HT Service aan Huurder wordt
gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17:00 uur;
5. De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door
de Huurder worden verlengd.

Artikel 5. Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is HT Service gerechtigd de prijs in rekening te
brengen, welke geldt op de dag van de levering van het gehuurde.
2. Onze prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief bijvoorbeeld vervoer
(halen en brengen) en/of verzending, assurantie, aftanken bij einde huurperiode en eventueel door de
overheid te heffen rechten of belastingen danwel andere heffingen. HT Service is gerechtigd
prijsverhogingen door te berekenen, welke voortvloeien uit wijzigingen van factoren waarop deze
prijzen zijn gebaseerd zoals prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen,
salarissen, sociale lasten en overheidslasten e.d.. Huurder is gerechtigd om, indien een prijsverhoging
door HT Service wordt toegepast, de gesloten koopovereenkomst, voorzover door HT Service nog niet
uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst
van de schriftelijke kennisgeving van de prijsverhoging ons daaromtrent bericht.
3. Ten aanzien van reparatie-opdrachten inclusief eventuele keuring kan HT Service nimmer vooraf
een bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen kunnen te allen tijde slechts
als richtprijzen worden beschouwd. HT Service is gerechtigd de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden
op nacalculatiebasis in rekening te brengen bij opdrachtgever.
Artikel 6. Gebruik / Verplichtingen van huurder
1 Zodra de gehuurde machine ter beschikking is gesteld aan Huurder is hij volledig verantwoordelijk
en aansprakelijk voor de in huur genomen machine en is het gebruik ervan voor zijn rekening en
risico. Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor de Machine en deze op doeltreffende
wijze beveiligen
2 Huurder zal de gehuurde machine op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel
waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door Huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is
Huurder verplicht HT Service hiervan voor aanvang van de huur schriftelijk in kennis te stellen.
3 Gedurende de huurperiode is Huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en
andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart HT Service voor alle
schade voortvloeiende uit het niet door Huurder in acht nemen van deze voorschriften. Huurder dient
zelf zorg te dragen voor vergunningen ed, benodigd voor het gebruik van het gehuurde. Eventuele
kosten die daarmee samenhangen zijn voor rekening van Huurder.
4 Het is Huurder niet toegestaan:
a. de gehuurde machine naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken.
b. aan de Machine reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere
veranderingen aan te brengen aan de gehuurde machine, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van HT Service en het gestelde in artikel 6.5.
c. de gehuurde machine onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze
aan een derde ter beschikking te stellen.
5 Huurder zal dagelijks de gehuurde machine controleren op juiste werking en de conditie van de
diverse vloeistofsystemen van de gehuurde machine, zoals slangen en koppelingen, inspecteren.
6.Huurder dient de gehuurde machine in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin huurder deze
heeft ontvangen.
7 Bij diefstal van de gehuurde machine of bij het constateren van schade, dreigende schade of enig
defect aan de gehuurde machine, is Huurder verplicht HT Service onverwijld op de hoogte te stellen.
In geval van diefstal is Huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien HT Service enige
schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze meldingsverplichting is Huurder voor deze
schade aansprakelijk.
8 Bij eventuele beslaglegging op haar goederen of een deel daarvan of van haar faillissement en/of
surseance van betaling, is Huurder verplicht HT Service onverwijld op de hoogte te stellen. Huurder is
tevens verplicht de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder op de hoogte te
brengen van de met HT Service bestaande huurovereenkomst en verplicht zich het huurobject direct
terug te leveren aan HT Service.
9. Huurder is verplicht op verzoek van HT Service de gehuurde machine voor inspectie en/of ander
dan dagelijks onderhoud ter beschikking te stellen. Huurder geeft HT Service op voorhand
toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder c.q. de gebouwen en terreinen waar de
gehuurde machine zich bevindt te betreden.
10. Huurder is verplicht HT Service in staat te stellen op de gehuurde machine (licht-)reclame,
aanduidingen of anderszins aan te brengen. Huurder is eerst gerechtigd voor de duur van de
huurovereenkomst op de gehuurde machine (licht-) reclame, aanduidingen of anderszins aan te
brengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van HT Service; eventuele daarvoor
verschuldigde reclamegelden zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 7. Levertijd
De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan
levert geen verzuim op. Wij zullen alles in het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig
mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de levertijd
Huurder geen recht tot het vorderen van schadevergoeding.
Artikel 8. Ontbinding
1 HT Service heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de
huurovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden in geval van
a. niet behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst
b. aanvraag van faillissement of sursèance van betaling van Huurder
c. beslag op de gehuurde machine door derden
d. omstandigheden bij Huurder, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van HT Service
met zich brengen en/of de normale afwikkeling van de huurovereenkomst kunnen belemmeren.
2 In geval sprake is van overmacht heeft HT Service het recht de huurovereenkomst zonder enige
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering ervan op te schorten,
zonder dat HT Service verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding.
Artikel 9. Betaling
Facturering van de huursom door HT Service aan Huurder geschiedt naar keuze van HT Service per
dag, per week of per maand. Alle betalingen die krachtens deze AV aan HT Service dienen te worden
gedaan, moeten binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde ook,
geschieden door bijschrijving in de valuta waarin is gefactureerd op het rekeningnummer dat is
vermeld op de factuur. Indien de Huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij zonder dat
hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt HT Service, vanaf de vervaldatum
tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente berekend over het nietbetaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de
incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke
incassokosten) komen ten laste van Huurder.
Artikel 10. Aansprakelijkheid en Verzekering
1 HT Service is, behoudens voor zover de wet dwingendrechtelijk de verplichting tot
schadevergoeding bij HT Service legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van HT Service, niet aansprakelijk voor:
a. schade als gevolg van vertraagde aflevering en/of de equipment van een ondeugdelijke machine,
dan wel andere handelingen
b. schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie HT Service zich bij de
uitvoering van de huurovereenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan
c. schade veroorzaakt door de door HT Service gebruikte hulp- en vervoermiddelen. In die gevallen
waarin HT Service aansprakelijk is, is deze beperkt tot het bedrag waarop de door HT Service
afgesloten verzekering aanspraak geeft, dan wel tot het bedrag waarvoor HT Service redelijkerwijs,
vanwege de binnen de branche geldende normen, verzekerd had behoren te zijn.
2 Gedurende de periode dat de machine zich in de macht van Huurder bevindt, is Huurder jegens HT
Service aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde machine, ongeacht of deze schade door
enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient tevens te worden verstaan vermissing,
verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.
3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door of door het gebruik van de machine
gedurende de periode dat de machine zich in de macht van Huurder bevindt, ongeacht of deze
schade door enige verzekering wordt vergoed.
4 Huurder vrijwaart HT Service voor de looptijd van de huurovereenkomst tegen alle aanspraken van
derden tot schadevergoeding verband houdend met of met het gebruik van de gehuurde machine.
5 Gedurende de periode dat de machine zich in handen van Huurder bevindt, is Huurder verplicht ten
behoeve van de Machine een cascoverzekering af te sluiten, zulks op basis van de aanschafwaarde
van de machine en casco uitgebreid, met HT Service als medeverzekerde.
6 Op verzoek van Huurder verzorgt HT Service de cascoverzekering conform polisvoorwaarden die bij
HT Service ter inzage liggen; in dat geval wordt de door Huurder verschuldigde premie plus kosten
tegelijk met de huursom aan Huurder gefactureerd.
7 Indien de machine verloren gaat of beschadigd wordt, moeten de schadepenningen aan HT Service
worden betaald. Huurder is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen,
alsmede HT Service de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. HT Service is

gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan HT
Service in eigendom toebehorende gehuurde machine aan HT Service voldaan moeten worden.
Artikel 11. Derdenbeding
1. Huurder van de machine verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen
dat het eigendom van de machine bij een derde kan (komen te) berusten of dat de machine kan zijn
(of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de
HT Service te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of
financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder zich daarbij niet
op enig retentierecht kunnen beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster
afgifte van de machine zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van HT Service
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.
3. Indien de derde eigenaar is van de machine (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft
verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen continueren, is Huurder
verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de
restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
4. Het hiervoor in lid 1 t/m 3 opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door HT Service
worden herroepen.
Artikel 12. Bewijs
Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met HT Service gesloten
huurovereenkomst voorvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve
gegevens van HT Service beslissend.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle huurovereenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van HT Service met Huurder
en deze AV is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting
bevoegd geschillen die uit de tussen HT Service en Huurder gesloten huurovereenkomst voortvloeien
te berechten, tenzij HT Service de voorkeur eraan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van
Huurder te kiezen.

