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Artikel 1 : Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter
beschikkingstelling van zaken van Safety Company Tynaarlo en alle samenwerkende en
gelieerde ondernemingen, verder te noemen de verhuurder
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op
enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 : Totstandkoming van de overeenkomst
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand via een verzoek aan verhuurder per
mail naar logistiek@safetycompany.nl en de bevestiging hiervan per mail namens
verhuurder.
2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de als bijlage 1
meegezonden prijslijst.

Artikel 3: Ter beschikking stelling van het gehuurde
1. Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald op het overeengekomen tijdstip met de
verhuurder.
2. De termijn van huren is in principe van 07.30 uur tot en met 17.30 uur
3. In overleg met de medewerker logistiek kan worden afgeweken van de termijn zoals
vermeldt in het vorige lid.
4. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder
aangewezen locatie. De meerkosten van het brengen op locatie worden vooraf aan huurder
meegedeeld en door verhuurder per mail bevestigd aan huurder.
5. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het
gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijnen te leveren. Opgegeven termijnen zijn
echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
6. Indien op verzoek van de huurder bij het laden en/of lossen gebruik wordt gemaakt van de
diensten van werknemers van de verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de
huurder.
7. Vanaf het moment van aflevering tot teruggave aan de verhuurder is het gehuurde en het
gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4 : Staat en gebruik van het gehuurde
1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke
levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q.
onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de
controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen te maken in ontvangst neemt,
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wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in
deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig
beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en wat volgens
verkeersopvattingen gezien kan worden als normaal gebruik.
De huurder staat ervoor in dat alle personen die het gehuurde gebruiken bekwaam zijn met
betrekking tot dit gebruik en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte
diploma’s, certificaten, rijbewijzen en dergelijke.
Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins
aan een derde ter beschikking te stellen.
Indien voor het gebruik van het gehuurde een vergunning nodig is, draagt de huurder zorg
voor tijdige verkrijging van de vergunning, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt
overeengekomen door partijen.

Artikel 5 : Teruggave na einde overeenkomst
1. De huurder dient het gehuurde na ommekomst van de huurtermijn, 07.30 uur tot en met
17.30 uur, te retourneren aan verhuurder waar het gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst
genomen.
2. In overleg met de medewerker logistiek van de verhuurder kan er van de tijden zoals
genoemd in het eerste lid van dit artikel worden afgeweken.
3. Indien teruggave niet plaats vindt binnen de afgesproken termijn zoals onder meer vermeldt
in Artikel 3 lid 2 van deze voorwaarden zal de verhuurder aanspraak kunnen maken op een
nieuwe termijn van verhuur en de daarbij behorende kosten in rekening kunnen brengen bij
de huurder. Dit conform de vastgestelde prijslijst verhuur zoals is meegezonden als bijlage 1
bij deze voorwaarden.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid huurder
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is
genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door
vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
2. De huurder is ten allen tijde aansprakelijk voor snelheidsovertredingen en andere bij wet
bepaalde boeten ten tijde van huur van het goed zoals is overeen gekomen.
3. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en
reinigingskosten, indien het verhuurd in slechte staat / beschadigd aan de verhuurder wordt
terug gegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
4. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde
dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder te worden medegedeeld.
5. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik
van het gehuurde.
6. De huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot
schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
7. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering
af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt.

Artikel 7 : Schade en verlies
1. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of
totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen
op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist,
vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8 : Betaling
1. Tenzij contante betaling of iets anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen
na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening.
2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege
het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder de wettelijke vertragingsrente
verschuldigd over het factuurbedrag voor de periode dat de huurder met betaling in verzuim
is.

Artikel 9: Beëindiging van de huurovereenkomst
1. Indien de huurder één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of nietbehoorlijk nakomt, heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als
ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming,
schadevergoeding en opschorting.

Artikel 10 : Privacy
1. De persoonsgegevens van de huurder worden door de verhuurder verwerkt overeenkomstig
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking zal zijn beperkt tot
het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de huurovereenkomst.

Artikel 11 : Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met verhuurder
gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter.

Bijlagen :
1. Prijslijst
2. Lijst van gehuurde goederen
3. Standaard uitrusting bluskar

