
Verhuurvoorwaarden van Herwijnen Machinery B.V. 

 

Algemene voorwaarden  

1 De huurder / gebruiker dient alvorens het gebruik van de machine de gebruikshandleiding door te nemen 
en is daarmee tevens verantwoordelijk dat hij/zij de gebruiker van de machine instrueert en weet hoe het 
materieel veilig te bedienen is. Zodra de huurder / gebruiker de machine in werking stelt en bediend, 
wordt er vanuit gegaan dat hij / zij op de hoogte is van de gebruikshandleiding. 

 
2 De verhuurde goederen dienen te worden gebruikt overeenkomstig onze instructies en die van de 

fabrikant. De huurder, diens personeel, hulpersoon of aangestelde die in opdracht van de huurder en / of 
onder zijn verantwoordelijkheid het verhuurde goed bedienen, dienen bekend te zijn met het gebruik van 
het gehuurde goed en dienen te beschikken over de vereiste diploma’s, certificaten, rijbewijzen, en 
dergelijke meer… Het bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.  

 
3  De huurder is verplicht alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de 

verhuurde goederen te betalen. Indien van toepassing, dient de huurder op zijn kosten ervoor te zorgen 
dat hij beschikt over alle nodige vergunningen en goedkeuringen. Tevens is de huurder verplicht alle ligging 
plannen met betrekking tot kabels- en andere nutsleidingen op te vragen.  

 
4 De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van de verhuurde goederen 

tegen diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het gebruik van sloten, afsluitingen, opbergen en 
buiten het zich houden van de verhuurder goederen.  

 
5  Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is het verboden de verhuurde goederen onder te 

verhuren of aan derden ter beschikking te stellen. 
 

6  Wij hebben het recht ten allen tijde de gehuurde goederen te komen inspecteren, ten dien einde is de 
huurder verplicht de plaats mede te delen alwaar de goederen staan opgesteld.  

 
7 De herstellingen en het onderhoud aan de verhuurde goederen kunnen enkel door ons worden uitgevoerd 

of één door ons erkende reparateur. De huurder heeft geen recht of schadevergoeding of huurprijs 
vermindering tijdens de duur van de herstellingen.  

 
8  Ingeval van beslag, zal de huurder onmiddellijk de beslaglegger in kennis stellen van ons eigendomsrecht 

alsmede ons hiervan in kennis stellen.  
 

9  De huurder zal ons integraal vrijwaren voor elke vordering die door derden wordt ingesteld met 
betrekking tot het gebruik van het verhuurde goed. Ten overstaan van de huurder, zijn wij enkel 
aansprakelijk voor de schade veroorzaakt ingevolge een gebrek aan het verhuurde goed of door ons opzet 
of grove schuld. Tevens is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de huurprijs.  

 
10  Schade, verlies of diefstal van het verhuurde goed, moet binnen de 24 uur na het schadegeval worden 

gemeld. De huurder is aansprakelijk voor elke schade, verlies, diefstal van het verhuurde goed, ongeacht 
door wie deze werd veroorzaakt en zelfs ingeval van overmacht.  

 
11 Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient Huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, 

gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij 
deze onverwijld schriftelijk aan Verhuurder te melden. 

 



12 Huurder is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject 
naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is. 

 
13 Huurder gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die Verhuurder hem door 

middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt. Huurder verklaart voldoende ervaring en 
deskundigheid te hebben met betrekking tot het huurobject. 

 
14 Huurder inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is 

overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede 
werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant. 

 
15 De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een 

behoorlijk gebruik overeenkomstig de bestemming, zijn voor rekening van Verhuurder. 
 

16 Huurder treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject. 
 

17 Huurder is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van de machinist voor het bedienen van het materieel 
en Huurder is verantwoordelijk voor instructie van de machinist.  

 
18 Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject     toegebracht 

of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het 
huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Verhuurder. Laat Huurder (tijdig) 
overleg met Verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van 
Huurder. Schade wordt achteraf gefactureerd in binnen 30 dagen betaald door huurder. 

 
19 Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, persoonlijke schade, vertragingsschade, 

winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van. 
 

20 Iedere verdergaande aansprakelijkheid, met name voor bedrijfs- of andere gevolgschade ontstaan door 
het uitvallen of defect raken van een verhuurde machines, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
21 Het is Huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter 

beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. 
 

22 De huurperiode wordt vastgesteld in uren of (meerdere) hele dagen en vangt aan op de dag van  aflevering 
van het huurobject en eindigt op de dag, waarop het huurobject compleet door de Verhuurder in 
ontvangst is genomen. 

 
23 Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten en aan- en 

afvoerkosten. 
 

24 Huurder staat ervoor in dat het door hem gehuurde werkmaterieel genoegzaam  verzekerd is. 
 

25 Huurder betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de 
verzekering van de Verhuurder, het totale eigen risico en alle. daaruit voortvloeiende schade. 

 

 

 


