
 

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR 
Deze voorwaarden worden gehanteerd door Gerritsen V.O.F., gevestigd te (7031 HB) Wehl aan de Heikantseweg 8, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK voor Centraal 

Gelderland onder nummer 09041576. 
 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en 

verhuur door GERRISTEN V.O.F. in hoedanigheid van verhuurder 
aangegaan met derden. 

2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de 
woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, 
ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel 
ten uitvoer had moeten worden gelegd. 

3. Eigen voorwaarden van huurders en derden in het algemeen (hierna: 
huurder) zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door die huurder in van 
de hem/haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk verwezen.  

4. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door GERRITSEN V.O.F. te 
eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van huurder of 
opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te 
beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar 
vaststaand voor zich op te eisen. 

 
Artikel 2. Aanbiedingen 
1. Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld. Zij zijn naar beste weten door GERRITSEN V.O.F. gedaan 
en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens. 

2. De door GERRITSEN V.O.F. in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen 
of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, 
kleur, materiaaleigenschappen of resultaten, moeten worden geacht bij 
benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. GERRITSEN V.O.F. is aan deze 
opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze 
gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid. 

 
Artikel 3. Totstandkoming en einde van Overeenkomsten 
1. Onder overeenkomst wordt verstaan: iedere overeenkomst met 

GERRITSEN V.O.F. waarbij deze zich verbindt materiaal (bijvoorbeeld: 
materieel en/of gereedschappen) ter beschikking te stellen. 

2. Alle met GERRITSEN V.O.F. gesloten overeenkomsten worden eerst 
bindend na ondertekening daarvan door GERRITSEN V.O.F., dan wel 
doordat GERRITSEN V.O.F. met de uitvoering van de overeenkomst is 
aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde 
overeenkomsten binden GERRITSEN V.O.F. niet, nadat en voor zover 
deze door GERRITSEN V.O.F. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. 

3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft 
GERRITSEN V.O.F. te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook 
ten gunste van deze derden werken indien GERRITSEN V.O.F. hen, 
desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te 
beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens 
GERRITSEN V.O.F. zou kunnen doen ontstaan. 

4. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken 
huurtermijn. Indien de huurder tekort schiet in de nakoming van de 
huurovereenkomst, in geval van surséance van betaling, toepasselijkheid 
van de Faillissementswet of staking van de onderneming van huurder, kan 
GERRITSEN V.O.F. de overeenkomst beëindigen zonder dat daarvoor een 
rechterlijke uitspraak nodig is. Een en ander onverminderd het recht van 
GERRITSEN V.O.F. op vergoeding van schade (o.a. kosten, nadeel en 
rente). 

5. In de onder 4. van dit artikel genoemde gevallen is GERRITSEN V.O.F. te 
allen tijde gerechtigd, zonder aankondiging of ingebrekestelling, het 
gehuurde bij de huurder terug te halen (eigendomsvoorbehoud). De 
huurder is verplicht om aan GERRITSEN V.O.F. de door GERRITSEN 
V.O.F. gewenste medewerking te verlenen. De huurder machtigt door het 
aangaan van de huurovereenkomst GERRITSEN V.O.F. om zich de 
toegang tot het gehuurde oed te verschaffen. 

6. GERRISTEN V.O.F. is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat door de 
huurder, of derden, in verband met het beëindigen van de 
huurovereenkomst dan wel het terughalen van het gehuurde wordt geleden. 

 
Artikel 4. Reserveren en annuleren 
1.   Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij GERRISTEN V.O.F. te 

reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomsten wordt het tijdstip, de 
periode en de huursom waarop de reservering betrekking heeft schriftelijk 
vastgelegd. Indien de huurder de ter beschikking te stellen zaken niet op de 
overeengekomen dag en tijdstip komt afhalen c.q. afneemt is hij/zij toch de 
gehele huursom verschuldigd. 

2.  Indien de huurder voor ingang van de huurperiode alsnog de reservering 
annuleert, is de volgende vergoeding verschuldigd:  
- 70% van de overeengekomen huursom indien de annulering plaatsvindt 
uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de huurperiode in zou gaan; 
- 80% van de overeengekomen huursom indien de annulering plaatsvindt 
uiterlijk 7 dagen voor de datum waarop de huurperiode in zou gaan; 
- 90% van de overeengekomen huursom indien de annulering plaatsvindt 
uiterlijk 2 dagen voor de datum waarop de huurperiode in zou gaan; 

 
Artikel 5. Huurprijzen en betalingscondities 
1. De huurprijzen zijn gebaseerd op huurperiodes van een halve dag van 

maximaal 4,0 uur en zijn exclusief BTW, inclusief onderhoud, brandstof, en 
olie.  Transport in overleg en meerprijs.  De huur loopt door op zon- en 
feestdagen en voor een weekend worden 4 halve dagen berekend 
(weekend is vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur). Voor 
huurperiodes langer dan 1 week is de prijs op aanvraag. 

2. In geval van tussentijdse verhoging van een van de genoemde prijsfactoren 
(BTW, onderhoud, brandstof, olie, transport) met meer dan 10% is 
GERRITSEN V.O.F. gerechtigd de aangeboden huurprijs 
dienovereenkomstig te wijzigen. 

3. Onder de prijs vallen dus niet de heffingen van overheids- en andere 
instanties, met inbegrip van boetes, etc. 

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling 
van de door GERRITSEN V.O.F. toegezonden facturen te geschieden 
binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen of 
zonder enige vorm van verrekening, op een door GERRITSEN V.O.F. aan 
te wijzen bank- of girorekening. Voor consumenten geldt dat slechts 
contante betaling van de factuur mogelijk is.  

5. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen 
GERRITSEN V.O.F. en huurder. Tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties 
kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan. 

6. Indien de betaling van de door GERRITSEN V.O.F. toegezonden facturen 
niet heeft plaatsgevonden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, 
wordt de huurder of opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn 
en heeft GERRITSEN V.O.F., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de 
huurder of opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, 
van de vervaldag af, een rente in rekening ter hoogte van de wettelijke 
achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte 
daarvan, onverminderd de aan GERRITSEN V.O.F. verder toekomende 
rechten, waaronder het recht op huurder of opdrachtgever alle op 
invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke 
incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het 
in te vorderen bedrag, met een minimum van € 100 (honderd euro). 

 
Artikel 6. Waarborgsom 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is huurder per verhuring een 

waarborgsom verschuldigd. Bij vaststelling van de waarborgsom wordt 
rekening gehouden met de opgegeven huurperiode en de waarde van het 
gehuurde. De waarborgsom dient contant te worden voldaan. De 
waarborgsom mag door huurder niet beschouwd worden als een 
vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de 
huurperiode kan GERRITSEN V.O.F. de door huurder verschuldigde 
bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt 
teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen 
heeft voldaan. 

 
Artikel 7. Schade en aansprakelijkheid 
1. Schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode is ontstaan dient 

onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontstaan, aan 
GERRITSEN V.O.F. te worden gemeld. De wederpartij verplicht zich de aan 
het gehuurde door zijn toedoen, of door omstandigheden die voor zijn risico 
komen, ontstane schade aan GERRITSEN V.O.F. te vergoeden   

2. Alle schaden of nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei 
wijze verband houdende met de ter beschikking stelling van materiaal, door 
wie dan ook en aan wie of wat dan ook toegebracht, komen ten laste van 
huurder, die GERRITSEN V.O.F. waar nodig volledig dient te vrijwaren voor 
aanspraken van derden. 

3. GERRITSEN V.O.F. verklaart dat ten behoeve van WAM-plichtige objecten 
een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of 
krachtens de Wet Aansprakelijkheidverzekering Motorrijtuigen gestelde 
eisen. Voor rekening van huurder blijven: 

 - schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van 
voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de 
polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de 
bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd tijdens het 
ontstaan van de schade; 

 - het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico. 
4. De voorwaarden van de branddekking/diefstalverzekering ligt ter inzage op 

het kantoor ven GERRITSEN V.O.F.. 
3. Indien GERRITSEN V.O.F. wegens enige andere reden ter zake van de 

overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde 
schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag 
(exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of 
diensten, zulks met een maximum van € 500 (vijfhonderd euro). 

5. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de 
huurder of opdrachtgever jegens GERRITSEN V.O.F. niet op. 

6. GERRITSEN V.O.F. kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na 
ingebrekestelling, indien zij door overmacht niet, niet juiste of te laat de 
gehuurde zaken ter beschikking van de huurder stelt. Indien de huurder een 
consument betreft, kan de door GERRITSEN V.O.F. te vergoeden schade 
ten hoogste de huurprijs bedragen. 

 
Artikel 8. Verplichtingen huurder 
1. De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op het overeengekomen 

tijdstip bij GERRITSEN V.O.F. terug te bezorgen in dezelfde staat als 
waarin hij/zij de gehuurde zaak heeft ontvangen. De huurder dient de 
gehuurde zaken gereinigd en indien van toepassing op dezelfde wijze 
verpakt, zoals hij/zij deze heeft ontvangen, terug te bezorgen. 

2. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden (anders dan huurder of 
haar personeel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

3. Bij niet of niet goed functioneren en beschadiging van het gehuurde 
ongeacht de oorzaak, alsmede in verband met alle andere zaken die voor 
verhuurder van belang zijn, is huurder verplicht zo snel als mogelijk 
telefonisch contact op te nemen met verhuurder en de instructies van 
verhuurder nauwgezet op te volgen. Huurder zal in ieder geval niet 
zelfstandig reparaties aan het gehuurde uitvoeren. 

4. Huurder dient altijd de gebruiksaanwijzing op te volgen en is daar 
verantwoordelijk voor. 

 
Artikel 9. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter 
1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met GERRITSEN V.O.F. te sluiten 

overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de 

bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen, dan wel aan het oordeel 
van een ander bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter 
beoordeling van GERRITSEN V.O.F.. 

 
 
November 2005. 
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