Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en bindend
voor alle huurovereenkomsten bij Machineverhuur Veendam.
1.2. Afwijkende afspraken zijn alleen legitiem indien dit schriftelijk
ondertekend is.
1.3. In dit bestand wordt bij het spreken over “huurder” gerefereerd
aan de persoon die het huurobject laat afhalen of de
huurovereenkomst tekent.
1.4. In dit bestand wordt bij het spreken over “verhuurder”
gerefereerd aan Machineverhuur Veendam.
1.5. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart
Huurder voldoende uitleg te hebben genoten over de werking
van het gehuurde en diens gevaren.
Artikel 2: Huurperiode
2.1. De huurovereenkomst gaat in en eindigt op de datum en het
tijdstip zoals vermeld op de huurovereenkomst.
2.2. Voor het merendeel van de huurobjecten bedraagt de kortste
huurperiode een dag. Bij deze huurobjecten geldt een gedeelte
van de dag als een gehele dag.
2.3. Bij enkele huurobjecten wordt een optie tot het huren van een
halve dag aangeboden.
Artikel 3: Afleveren, afhalen en levertijd
3.1. Indien niet anders is overeengekomen, dient huurder het
gehuurde op te halen en af te leveren op het door verhuurder
opgegeven adres. Huurder is niet gerechtigd om de reiskosten
in rekening te brengen.
3.2. Huurder wordt geacht om voor het ondertekenen van de
huurovereenkomst het gehuurde te controleren op eventuele
gebreken.
3.3. Indien verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het
gehuurde materiaal bij huurder te bezorgen, zal verhuurder
ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de
overeengekomen levertijd te houden.
3.4. Nimmer kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor
overschrijding en/of afwijking van de levertijd.
3.5. Indien aflevering op verzoek van huurder wordt uitgesteld, is
verhuurder bevoegd de huurprijs per dag door te berekenen,
hetzij de huurovereenkomst te ontbinden.
Artikel 4: Borgsom
4.1. Verhuurder zal in sommige gevallen van zowel particuliere als
zakelijke klanten een borgsom vorderen.
4.2. Het desbetreffende bedrag is variabel en hangt af van het
desbetreffende huurobject.
4.3. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart
huurder akkoord te gaan met de vastgestelde borgsom.
4.4. Machineverhuur Veendam is verplicht deze borgsom na afloop
van het huurcontract, indien huurder op dat moment aan al zijn
verplichtingen jegens Machineverhuur Veendam heeft voldaan,
aan huurder terug te geven.
Artikel 5: Betaling
5.1. Voorafgaand aan de ondertekening van de huurovereenkomst
zal de wijze van betalen worden vastgesteld; de wens van
verhuurder is hierbij leidend. Machineverhuur Veendam
hanteert twee betalingsvormen:
5.1.1. op rekening, na het ontvangen van de door
Machineverhuur Veendam opgestelde factuur.
5.1.2. contant, na het retourneren van het gehuurde.
5.2. Huurder dient na retourneren van het huurobject de factuur zo
spoedig mogelijk te voldoen. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen geldt dat, in het geval van facturatie, het
orderbedrag binnen 5 werkdagen na het factuurdatum betaald
dient te zijn.
5.3. Indien betaling na 5 dagen uitblijft zal eerst een
betalingsherinnering, met nogmaals een termijn van 5 dagen,
verstuurd worden. In het geval huurder wederom verzuimt te
betalen zal verhuurder een aanmaningsbrief, met een laatste
termijn van 5 dagen, verzenden. Hierna zal de vordering
uitgegeven worden aan een incassobureau.

Artikel 6: Prijzen
6.1. Alle prijzen aangegeven op zowel de website als de prijslijst zijn
weergegeven exclusief: brandstofkosten, slijtagekosten,
verzekering en schoonmaakkosten.
Artikel 7: Verplichtingen huurder
7.1. Huurder is verplicht om:
7.1.1. Machineverhuur Veendam te allen tijde toegang te
verschaffen tot het gehuurde.
7.1.2. het gehuurde zonder ongewilde veranderingen te
retourneren. Zie artikel 8 voor informatie betreffende
schade.
7.1.3. er zorg voor te dragen dat de gehuurde zaken niet
toegankelijk zijn voor derden.
7.1.4. zonder schriftelijke toestemming van Machineverhuur
Veendam nimmer over te gaan op onderverhuur aan
derden.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het huurobject
en het betalen van de huursom en eventueel bijkomende
kosten.
8.2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan
bezittingen van derden veroorzaakt door de huurder bij gebruik
van het gehuurde.
8.3. Tevens is verhuurder niet aansprakelijk voor letsel aan derden
of huurder zelf.
8.4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard
ook, die ontstaan is doordat verhuurder is uitgegaan van door
huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of
informatie.
Artikel 9: Schade, diefstal en reparatie
9.1. Bij schade aan het gehuurde dient huurder dit binnen 24 uur na
ontdekking aan Machineverhuur Veendam te melden.
9.2. Huurder mag nimmer, zonder toestemming van verhuurder,
zelf overgaan tot reparatie van het gehuurde.
9.3. In het geval van schade aan het gehuurde als gevolg van onjuist
gebruik door huurder, heeft Machineverhuur Veendam het
recht om een vergoeding voor de reparatiekosten te eisen.
9.3.1. Dit geldt niet als het gehuurde zich zonder enige reden
begaf en huurder dit duidelijk aantoonbaar kan maken.
9.3.2. Ook indien een derde partij schade aan het huurobject
heeft veroorzaakt behoudt verhuurder zich het recht om
reparatiekosten te vorderen aan huurder. Het opleggen
van deze reparatiekosten aan de derde partij valt onder
de verantwoordelijkheid van huurder.
9.4. Indien een machine bij gebruik immer slijtage of dergelijke
standaard schade ondervindt geldt hiervoor een standaardprijs.
Huurder dient hierover geïnformeerd te worden.
9.5. Bij diefstal tijdens de huurperiode zal de vervangingswaarde in
rekening worden gebracht aan huurder.
Artikel 10: Opzegging en ontbinding
10.1. In het geval huurder de overeenkomst tussentijds opzegt of
het gehuurde vervroegd terugbrengt behoudt Machineverhuur
Veendam te allen tijde het recht nakoming van betaling, van
het schriftelijk afgesproken orderbedrag, te eisen.
10.2. Indien huurder jegens Machineverhuur Veendam tekortschiet
in de nakoming van één zijner verplichtingen, mag
Machineverhuur Veendam in overleg met huurder, doch naar
eigen inzicht en keuze, de huurovereenkomst ontbinden.
Artikel 11: Toepasselijk recht
11.1. Op alle geschillen die voortvloeien uit gesloten
huurovereenkomsten bij Machineverhuur Veendam is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

