
    Algemene huurcondities 
 

1. Huurder verbindt zich jegens verhuurder bij teruggave van de machine volledig en 
behoorlijk zijn medewerking te zullen geven aan het gezamenlijk vaststellen van het 
aantal dagen dat de machine is gehuurd, alsmede de daaruit voortvloeiende te 
betalen bedragen. 
 

2. Reparatie en onderhoud zijn bij vakkundig gebruik voor rekening van de verhuurder, 
tenzij anders is overeengekomen. Reparaties en onderhoud aan de machines zonder 
toestemming van verhuurder zijn voor rekening en risico van huurder. Huurder is 
verplicht dagelijks onderhoudscontroles uit te voeren. 
 

3. Eventuele transportkosten van de machine zijn voor rekening van huurder, tenzij die 
kosten voortvloeien uit een eigen gebrek van de machine dat niet door een fout c.q. 
verzuim van de huurder is ontstaan en in overleg met verhuurder tot dat transport 
opdracht is gegeven.  
 

4. Indien de gehuurde auto niet binnen de overeengekomen bedoelde maximale huurtijd  
bij verhuurder wordt afgemeld, dan wel afgeleverd, is huurder aan verhuurder voor  
iedere dag dat de machine te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige  
ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een bedrag, gelijk aan de huurprijs per dag,  
met daarover te berekenen omzetbelasting, vermeerderd met een boete van  
€ … per dag. Een en ander onverminderd het recht van verhuurder op volledige 
schadevergoeding voor zover de schade meer mocht belopen. 
 

5.1 Huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten. 
 

5.2  Zolang huurder bij de teruggave van de machine aan verhuurder de documenten niet  
 volledig aan verhuurder heeft geretourneerd, lijdt verhuurder bovendien bedrijfs- 

schade, waarvoor huurder aansprakelijk is op de voet van artikel 8 van deze 
algemene huurcondities.  
 

6.1 Huurder kan bij aanvang van de huurovereenkomst verhuurder verzoeken voor 
verzekering zorg te dragen. De eigen risico bij verzekering door verhuurder wordt 
afgesloten met inachtneming van een eigen risico van € 2.000,--. Bij sloopwerk 
bedraagt het eigen risico € 3.000,--, bij ondergrondse schade € 2.500,-- en bij diefstal 
€ 6.000,--. Zowel het eigen risico als de premies komen ten laste van huurder en 
worden bij hem in rekening gebracht. 
 

6.2 Schade veroorzaakt door het laden van materiaal en door het gebruik van hydrolisch 
gereedschap van huurder vallen niet onder de verzekering. Schade en vermissing 
van uitrustingsstukken valt evenmin onder de verzekering. 
 

7. In geval van schade en/of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van huurder en 
opgetreden met betrekking tot de machine of enig deel daarvan of enig daarbij 
behorend document en/of enige daarbij behorende (andere zaak) dan wel 
toegebracht aan enige derde, is huurder verplicht verhuurder daarvan onmiddellijk 
telefonisch in kennis te stellen en bovendien aan verhuurder zodra een redelijkerwijs 
mogelijk een schriftelijke bevestiging te geven onder inzending van een 
situatietekening en onder opgave van getuigen en verdere bijzonderheden 
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betreffende het voorval.  
 

8.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade waaronder begrepen schade door 
eventueel verlies op diefstal, verduistering van de machine of enig deel daarvan of 
enig daarbij behorende zaak en de in artikel .. van deze algemene huurcondities 
bedoelde bedrijfsschade, welke gedurende de huurtijd aan de machine met 
toebehoren of met betrekking tot de machine met toebehoren mocht zijn veroorzaakt 
en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.  
 

8.2 Huurder vrijwaart verhuurder van alle schade van of/aan inzittenden en/of derden,  
waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn.  
 

8.3 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle boetes, transacties en administratieve sancties  
en dergelijke die aan verhuurder mochten worden opgelegd in verband met  
gedurende de huurtijd door huurder en/of gebruiker van de machine gepleegde 
 misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve  
sancties en dergelijke draagt huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor  
zover mogelijk ook rechtstreeks in verhouding tot de opleggers van die boetes,  
transacties en administratieve boetes, het volledige risico en de volledige  
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
 

8.4 Het bepaalde in de voorgaande leden mist echter toepassing indien huurder bewijst  
dat de door verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een eigen gebrek 
 van de machine dat al aanwezig was bij de aanvang van de huur. 

 
  9. De eventueel door verhuurder te lijden bedrijfsschade is voor rekening voor huurder. 

 
10. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van  

de machine tijdens de huurperiode draagt verhuurder voor de daaruit voortvloeiende 
schade geen aansprakelijkheid, doch blijft huurder gehouden de overeengekomen 
huurprijs te voldoen.  
 

11. Verhuurder verschaft een dienst en is nimmer aansprakelijk voor schade en/of 
gevolgschade. 

 
12. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder ingebreke-                               

stelling en zonder rechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang tussentijds te 
ontbinden, indien naar zijn oordeel de machine niet op zorgvuldige wijze wordt 
gebruikt door huurder.  
 
Voorts heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst in geval van faillissement 
of (voorlopige) surseance van betaling dan wel toelating tot de 
schuldsaneringsregeling van huurder, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke 
tussenkomst, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden. In geval van deze 
ontbinding zijn alle resterende huurtermijnen direct opeisbaar. 

 
 

 
     


