
Artikel 1  Definities; toepassingsgebied
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: het BMWT-lid dat goederen en/of 
diensten aanbiedt, verkoopt en levert; Afnemer: de 
wederpartij van Leverancier.
1.2 Deze Voorwaarden gelden voor overeenkomsten 
- met in begrip van de handelingen voor het tot stand 
brengen van de overeenkomsten - voor het leveren 
van goederen en/of het verrichten van diensten en/
of het tot stand brengen van een werk. Zij zijn ook van 
toepassing op eventuele aanvullende of vervolgover-
eenkomsten. Voorts zijn zij van toepassing op alle 
vormen van dienstverlening door (een werknemer van 
de) Leverancier aan een (werknemer van de) Afnemer 
welke (enigszins) verband houdt met de hiervoor in de 
eerste zin genoemde overeenkomsten (zoals bijvoor-
beeld het kosteloos verstrekken van technisch advies).
1.3 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, 
dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden 
van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens 
indien en voorzover zij schriftelijk en nadrukkelijk door 
Leverancier zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding 
(voorwaarde) geldt overigens uitsluitend voor het geval 
de afwijking is overeengekomen.
1.4 Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte 
machine en/of truck een “Garantieverklaring gebruikte 
machines of trucks” wordt afgegeven, gelden tevens 
de Voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover 
de Voorwaarden uit de Garantieverklaring afwijken 
van deze Voorwaarden, gaan de Voorwaarden uit de 
Garantieverklaring voor.

Artikel 2 Aanbiedingen; informatiemateriaal
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle 
aanbiedingen van Leverancier, in welke vorm ook 
gedaan, vrijblijvend in die zin, dat ook na aanvaarding 
door Afnemer van een aanbieding van Leverancier 
Leverancier bevoegd is de aanbieding binnen drie volle 
kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen 
opgaven en specificaties met betrekking tot maten, 
capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, 
tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal 
e.d. slechts benaderingen, die Leverancier niet binden.
 
Artikel 3 Levering; afnameplicht; tijd en plaats van 
levering; overgang van risico en eigendom
3.1 Leverancier is bevoegd tot het doen van deel-
leveranties.
3.2 Afnemer is verplicht om goederen en diensten, 
waarvan levering door Leverancier is overeengeko-
men, af te nemen en wel op het tijdstip dat en de 
plaats die tussen partijen uit hoofde van de betreffende 
overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt.
3.3 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan 
met het tot stand komen van de overeenkomst of, 
indien betaling aan Leverancier van een bedrag vóór of 
bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is 
overeengekomen, op het moment dat volledige beta-
ling van dit bedrag is ontvangen.
Indien Leverancier voor de uitvoering van de overeen-
komst mede afhankelijk is van de medewerking van 
Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke 
reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor 
uitvoering verlengd met zoveel tijd als Leverancier 
redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschie-
ten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan 
te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de 
uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van 
of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot 
wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is 
overeengekomen. Bovendien komen de extra-kosten, 
die voor Leverancier in verband met een vertraging 
als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van 
Afnemer. Leverancier geraakt pas wegens termijnover-
schrijding in verzuim, indien Afnemer na het verstrijken 
van de overeengekomen termijn schriftelijk een rede-
lijke nadere termijn stelt — (welke termijn echter niet 
korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend 
vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging) — en 
Leverancier ook binnen die nadere termijn om hem 
toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplich-
ting voldoet.
3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt 
aflevering plaats in de fabriek of het magazijn van 
Leverancier.
3.5 Het risico voor een door Leverancier te leveren 
zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aankomst op de 
plaats van aflevering. Indien op het tussen Leverancier 

en Afnemer overeengekomen tijdstip van aflevering 
Afnemer om niet aan Leverancier toe te rekenen rede-
nen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend 
op Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring 
en transport, die Leverancier vanaf het in de vorige zin 
genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de 
zaak moet maken, komen geheel voor rekening van 
Afnemer.
3.6 Ook indien Leverancier zich tot het verschaffen van 
eigendom van een zaak heeft verplicht, blijft ondanks 
de aflevering de eigendom van de zaak bij Leverancier, 
totdat Leverancier van Afnemer volledige betaling 
heeft ontvangen van hetgeen Afnemer aan Leverancier 
verschuldigd is uit hoofde van geleverde goederen en 
diensten en wegens het tekort schieten in de voldoe-
ning van hetgeen Afnemer deswege aan Leverancier 
verschuldigd is.
Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoor-
behoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van 
zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter die 
zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden 
of andere beperkt zakelijke rechten belasten.
 Indien Afnemer enige betalingsverplichting niet 
nakomt, is Leverancier bevoegd goederen, waarop nog 
een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewer-
king van Afnemer tot zich te nemen. Leverancier is 
niet gehouden Afnemer de schade te vergoeden, die 
deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van 
het terugnemen en eventueel te gelde maken van de 
goederen komen geheel voor rekening van Afnemer. 
Hetgeen Leverancier nog van Afnemer heeft te vorde-
ren, wordt verminderd met de waarde die de terugge-
nomen goederen voor Leverancier in het economisch 
verkeer hebben. Leverancier hoeft echter nimmer een 
waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afne-
mer voor die goederen overeengekomen prijs.

Artikel 4  Handleiding; instructie
4.1 Met betrekking tot te leveren machines en instal-
laties zal Leverancier Afnemer in de vorm van een 
handleiding of instructieboek informatie over de 
constructie, werking en behandeling van de machines 
en installaties verschaffen, dit echter enkel in geval van 
een Nederlandse koper en in de Nederlandse taal.
4.2 Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, 
voor zover dat bij de betreffende overeenkomst is 
afgesproken.

Artikel 5  Tekeningen, programmatuur e.d.
5.1 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, program-
matuur (software) en andere gegevens, voor zover niet 
zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 4 
bedoeld, die de Leverancier aan de Afnemer ter hand 
stelt, blijven aan de Leverancier toebehoren en dienen 
op eerste verzoek van de Leverancier te worden terug-
gegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toe-
stemming mogen genoemde gegevens niet worden 
gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 6  Prijs; aanpassing van prijs
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een 
opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of 
enige andere in verband met de overeenkomst ver-
schuldigde overheidsheffing en, in geval Leverancier 
voor het transport van zaken zorgdraagt, ook niet de 
kosten in verband met verpakking, emballage, trans-
port en verzekering. De in de vorige zin genoemde 
posten kan Leverancier apart volledig in rekening 
brengen.
6.2 Indien voor Leverancier de kosten voor het uit-
voeren van de overeenkomst hoger worden doordat 
voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als 
lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, 
materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het mo-
ment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier 
zijn gestegen, is Leverancier gerechtigd die hogere 
kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te 
brengen.
6.3 Indien tussen Leverancier en Afnemer een prijs in 
een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en 
die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde 
daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding 
van Leverancier, is Leverancier gerechtigd de prijs aan 
te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden 
waardedaling tot het moment van volledige betaling 
goed te maken.
 
Artikel 7  Betaling en nakoming door Afnemer
7.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeenge-

komen, dient de overeengekomen prijs zonder enige 
korting en verrekening binnen drie weken na de op 
de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum 
geheel te worden voldaan door bijschrijving op de 
door Leverancier daarvoor opgegeven bankrekening. 
Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties 
facturen te zenden.
7.2 Tenzij Leverancier schriftelijk vooraf met uitstel van 
betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd 
de betaling van de prijs op te schorten om de reden 
dat het door Leverancier geleverde of gepresteerde 
naar zijn mening ondeugdelijk is.
7.3 Vindt nakoming door Afnemer van zijn verplich-
tingen niet of niet tijdig plaats, dan is Leverancier, 
onverminderd zijn overige rechten uit de wet of over-
eenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig 
is, gerechtigd tot:
a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, 
ten aanzien waarvan Afnemer in gebreke is, alsmede 
van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;
b. vergoeding van alle schade als gevolg van de niet 
nakoming. Voor zover de niet nakoming,
bestaat uit he achterwege blijven van betaling of niet 
tijdige betaling, zal genoemde vergoeding in ieder 
geval bestaan uit de wettelijke handelsrente (als be-
doeld in artikel 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW). De rente 
wordt verbeurd vanaf het moment, waarop Afnemer 
in gebreke is met betaling, tot het moment, waarop 
Afnemer geheel heeft voldaan wat hij aan Leverancier 
verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt 
de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd 
over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;
c. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerech-
telijke kosten, welke laatste  kosten
geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van het-
geen Afnemer niet tijdig heeft betaald en Leverancier 
opvordert.
7.4 Indien Leverancier reden heeft te twijfelen aan 
de nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen - 
waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde 
van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor 
twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, be-
slaglegging ten laste van Afnemer, surséance van beta-
ling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van 
het bedrijf -, wordt al hetgeen Afnemer aan Leveran-
cier verschuldigd is terstond opeisbaar en is Leveran-
cier bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op 
te schorten, totdat nakoming door Afnemer, inclusief 
volledige betaling, dan wel - naar genoegen van Leve-
rancier - zekerheid voor de betaling, is afgerond. Vindt 
volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling 
niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe 
strekkende verzoek plaats, dan is Leverancier bevoegd 
om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te 
verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van 
geleden en/of nog te lijden schade.
 
Artikel 8  Overmacht
8.1 Voor Leverancier gelden als overmacht omstan-
digheden van feitelijke, juridische of andere aard, 
die - al dan niet voorzienbaar - buiten zijn schuld de 
tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of 
bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstan-
digheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbe-
zettingen; productieonderbrekingen als gevolg van 
machinebreuk, storingen in toevoer van energie en 
water of brand e.d.; import-, export- en productiever-
boden en andere overheidsmaatregelen; transportbe-
lemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers en 
hulppersonen.
8.2 Doet zich aan de zijde van Leverancier een om-
standigheid van overmacht voor, dan zal hij Afnemer 
hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij 
buiten twijfel is dat de overmachttoestand dertig volle 
werkdagen of langer gaat duren, worden de verplich-
tingen, waarvan  de  nakoming  door  overmacht  
wordt  verhinderd  of  voor  Leverancier  bijzonder 
bezwaarlijk  wordt,  en  de  daartegen  overstaande,  
nog  niet  nagekomen  verplichtingen opgeschort, 
zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. 
Zodra buiten iedere twijfel is dat  de  overmachttoe-
stand  langer  dan  dertig  volle  werkdagen  zal  duren,  
of  zodra  de overmachttoestand langer dan dertig 
volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen 
bevoegd de overeenkomst door middel van een tot 
de andere partij te richten schriftelijke verklaring te 
ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoe-
ding ontstaat.
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Artikel 9 Montage, installatie en/of inbedrijfstelling
9.1 Indien Leverancier zaken levert, draagt Leverancier 
voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling 
slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is 
overeengekomen.
9.2 Indien en voor zover Leverancier voor de montage, 
installatie en inbedrijfstelling zorg draagt, geldt het 
volgende:
a. Afnemer verleent alle medewerking, die nodig is om 
Leverancier in staat te stellen de montage, installatie 
en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen 
(doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg 
voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, 
zonodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werk-
tijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover 
voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een 
losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover 
nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, 
water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt 
overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en 
ander door Leverancier aan te wijzen hulpmateriaal.
b. Afnemer draagt er voor zorg, dat alle werkzaam-
heden, waarop door Leverancier bij de montage, 
installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voort-
gebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij 
door Leverancier worden uitgevoerd – bijvoorbeeld 
alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- 
en loodgieterwerkzaamheden, alle grond-, metsel-, 
fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle 
andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig 
en deugdelijk worden uitgevoerd. Afnemer pleegt 
regelmatig overleg met Leverancier en verschaft hem 
alle informatie nodig voor een goede afstemming op 
elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.
c. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstel-
liging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, 
daarbij mede in acht nemend de terzake geldende 
wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder 
draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met 
brand.
 
Artikel 10  Kwaliteit; keuring; herstel van gebreken; 
servicebeurten
10.1 Leverancier levert goederen en verricht werk-
zaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen, die uit-
drukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke 
voorschriften - met name die met betrekking tot be-
diening, gebruik op wegen en veiligheid - die ten tijde 
van de laatste aanbieding van Leverancier in Nederland 
van kracht zijn. Raakt Leverancier na de laatste aan-
bieding van hem maar vóór de aflevering bekend met 
nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, 
dan meldt Leverancier dat aan Afnemer. In onderling 
overleg vindt, aanpassing van de door Leverancier te 
leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor 
zoveel nodig aangepast en de voor Leverancier uit de 
aanpassing voortvloeiende extra-kosten komen voor 
rekening van Afnemer. Voor zover met betrekking tot 
te leveren goederen of te verrichten prestaties niet 
uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal 
de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties 
niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.
10.2 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of 
gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf 
zorg voor de verkrijging daarvan.
10.3 Na aflevering van goederen of na de mededeling 
van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengeko-
men werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de 
goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar 
in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de afle-
vering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig 
op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op 
tekorten en/of gebreken - (zijnde ieder niet voldoen 
aan het overeengekomene) - die Afnemer in de in 
de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige 
controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ont-
dekt maar vervolgens niet binnen één-en- twintig (21) 
kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van 
Leverancier schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, 
kan hij tegenover Leverancier geen beroep meer doen. 
Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.
10.4 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 10.3 
bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan 
Leverancier zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, 
die bij de in 10.3 bedoelde controle niet hadden kun-
nen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de 
aflevering of de mededeling van Leverancier alsnog 
aan het licht treden en binnen tien (10) kalender-
dagen na de ontdekking schriftelijk aan Leverancier 
worden gemeld, zal Leverancier voor zoveel mogelijk 
ongedaan maken door aanvulling of – naar zijn keuze 
van Leverancier – herstel of vervanging. Voor zover 
hierna in 10.5 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat 
ongedaan maken voor rekening van Leverancier.
10.5 Met betrekking tot het ongedaan maken van 
tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende 
bepalingen:
a. Leverancier zal zich inspannen om het ongedaan 
maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden 
mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle 
daartoe vereiste medewerking.
b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op 

een door Leverancier daartoe aan te wijzen plaats. De 
goederen reizen naar en van die plaats voor rekening 
en risico van Afnemer.
c. In geval van ongedaan maken buiten Nederland 
komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die on-
derzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, 
voor rekening van Afnemer.
d. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij ko-
men, worden automatisch eigendom van Leverancier.
e. Doen zich tekorten of gebreken voor met betrek-
king tot goederen, die Leverancier van derden heeft 
verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, 
die Leverancier door derden heeft doen uitvoeren, 
dan - onverminderd het in 10.3 bepaalde - geschiedt 
het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor 
zover de derde de kosten van ongedaan maken voor 
zijn rekening neemt.
f. Afnemer heeft geen recht jegens Leverancier op 
ongedaan maken van tekorten en gebreken, waarvan 
aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale 
slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik- 
van gebruik niet overeenkomstig de bestemming- of 
van het niet (juist) opvolgen van bepaalde aanwijzingen 
dan wel instructies van Leverancier.
g. Het recht van Afnemer jegens Leverancier op 
ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt, 
wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voor-
afgaande toestemming van Leverancier zelf uitvoert of 
door een derde doet uitvoeren.
h. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt 
geen grond voor opschorting van de betalingsver-
plichting van Afnemer jegens Leverancier. Komt Afne-
mer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn 
betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van 
zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.
10.6 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort 
of gebrek dat niet of slechts tegen voor Leverancier 
onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden 
gemaakt, is Leverancier niet tot het ongedaan maken 
van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval 
wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke 
vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg 
tussen Leverancier en Afnemer en met inachtneming 
van de bij het sluiten van de betreffende overeenkomst 
gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld, of 
kan de betreffende overeenkomst door ieder van de 
partijen schriftelijk voor ontbonden worden verklaard. 
Afnemer is uitsluitend gerechtigd de betreffende 
overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien het 
niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo 
bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering 
handhaving van de betreffende overeenkomst in rede-
lijkheid niet van hem kan worden gevergd.
10.7 Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten 
aanzien waarvan Leverancier een plicht tot ongedaan 
maken heeft, kan - buiten het in 10.6 genoemde geval 
- pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer 
van de betrokken overeenkomst vormen, wan-
neer Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning 
daartoe nalaat om binnen een alle omstandigheden in 
aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of 
gebrek alsnog ongedaan te maken.
10.8 Afnemer heeft met betrekking tot te leveren 
voertuigen, machines en installaties recht op gratis 
onderhoudsbeurten, voor zover dat bij het sluiten van 
de betreffende overeenkomst is overeengekomen.
10.9 Iedere vordering van Afnemer ter zake van nako-
ming, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst 
vervalt, indien hij niet op rechtsgeldige wijze tegen 
Leverancier een rechtsvordering aanhangig heeft ge-
maakt binnen zes (6) maanden, nadat hij overeenkom-
stig het in 10.3 en 10.4 bepaalde een tekort of gebrek 
tijdig heeft gemeld.
 
Artikel 11 Strijd met industriële/intellectuele eigen-
domsrechten
11.1 Leverancier is verplicht goederen te leveren, die 
in Nederland geen inbreuk maken op industriële of 
intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt 
Afnemer door een derde aangesproken in verband met 
strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel 
eigendomsrecht, dan stelt hij Leverancier hiervan on-
verwijld in kennis en laat hij aan Leverancier de behan-
deling en afwikkeling van de aanspraak van de derde 
over. Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in 
Nederland met een industrieel of intellectueel recht 
aannemelijk, dan is Leverancier gerechtigd – naar zijn 
keuze en overigens in overleg met Afnemer – om de 
inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging 
van de betrokken zaak of door verwerving van een 
licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen 
tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koop-
prijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van 
de aanspraak van de derde komen voor rekening van 
Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding 
van enige schade is gehouden.
11.2 Wanneer Leverancier ter uitvoering van een over-
eenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, 
tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege 
Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt - 
wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel 
recht in verband met het gebruik van materialen, 

tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege 
Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. 
Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de 
aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met 
de aanspraak van de derde verband houdende kosten 
en schade van hemzelf en van Leverancier voor zijn 
rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uit-
voering van de betrokken overeenkomst op te schor-
ten in afwachting van het resultaat van het optreden 
van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12  Aansprakelijkheid voor schade
12.1 Voor de aansprakelijkheid van Leverancier jegens 
Afnemer voor schade, die Afnemer lijdt als gevolg van 
een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige 
daad van Leverancier, gelden de volgende bepalingen:
a. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van 
de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge heb-
bend, en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer 
recht op een vergoeding voor zover Leverancier ter 
zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsver-
zekering kan verkrijgen, met dien verstande dat per 
schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt.
b. Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel 
of gedeeltelijk verlies van een zaak en daaruit voort-
vloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoe-
ding voor zover Leverancier terzake een uitkering on-
der een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, 
met dien verstande dat hiervoor per schadegeval of 
reeks met elkaar samenhangende schadegevallen een 
maximum van Euro 45.450,- geldt.
c. Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. 
genoemd heeft Afnemer geen recht op een vergoe-
ding, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van enkel het leidinggevend personeel 
van Leverancier.
d. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die aan 
het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadever-
oorzakende gebeurtenis, die rechtens aan Leverancier 
is toe te rekenen. Onverminderd het in de vorige zin 
bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding 
indien binnen zes (6) maanden nadat schade aan het 
licht is getreden, terzake geen rechtsvordering tegen 
Leverancier aanhangig is gemaakt.
e. Afnemer zal Leverancier vrijwaren tegen alle vorde-
ringen van derden, ongeacht op welke grond, in ver-
band met de door Leverancier aan Afnemer geleverde 
goederen en diensten of verrichte werkzaamheden, 
tenzij en voor zover Afnemer aantoont dat er geen 
verband bestaat tussen de vordering van de derde met 
enige omstandigheid die voor risico van de Afnemer 
komt.
f. Indien Afnemer Leverancier op grond van een van 
een derde overgenomen vordering aanspreekt tot 
vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan 
Leverancier op enigerlei wijze direct of indirect is be-
trokken, kan Leverancier zich tegenover Afnemer ook 
op bovenstaande bepalingen beroepen.
g. De bovenstaande bepalingen gelden mede ten 
behoeve van de personen, die op enigerlei wijze 
betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer 
bestaande verplichtingen van Leverancier.

Artikel 13  Toepasselijk recht; bevoegde rechter
13.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Leverancier en 
Afnemer is exclusief het Nederlandse materiële recht 
van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 
1980, op 1 januari 1992 voor Nederland in werking 
getreden, blijft buiten toepassing.
13.2 Voor zover dwingende wetsbepalingen niet an-
ders meebrengen en partijen ook niet alsnog arbitrage 
overeenkomen, is de rechter, binnen wiens ressort 
Leverancier zijn hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting 
bevoegd kennis te nemen van geschillen, die tussen 
Leverancier en Afnemer over of samenhangend met 
een rechtsverhouding tussen hen rijzen en niet in der 
minne kunnen worden opgelost. Leverancier blijft 
echter bevoegd Afnemer ook in rechte aan te spreken 
– naar keuze van Leverancier - bij de rechter in wiens 
ressort de hoofdvestiging van Afnemer dan wel die 
nevenvestiging van Afnemer, die nauw bij het geschil is 
betrokken, is gelegen.
13.3 Komen partijen alsnog arbitrage overeen, dan zal 
die arbitrage, tenzij alsdan anders wordt overeenge-
komen, worden beheerst door de alsdan geldende 
arbitrageregels van de Raad van Arbitrage voor de 
Metaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage.
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Algemeen
1. Deze Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP zijn aan-
vullend op de Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging 
van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, 
Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T. gevestigd te ’s-Graven-
hage (hierna BMWT-leveringsvoorwaarden) en van toepassing op alle offertes 
en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van producten en 
diensten door Leverancier via de Jungheinrich PROFISHOP.

2. Tenzij hiervan in deze Aanvullende Voorwaarden Jungheinrich PROFISHOP 
wordt afgeweken, gelden de BMWT-leveringsvoorwaarden.  
 
3. Deze Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP treden 
in werking per 01.03.2012.

Artikel 1. Begripsbepaling
De in de BMWT-leveringsvoorwaarden gebruikte en gedefinieerde begrippen 
behouden hun betekenis in de Aanvullende Leveringsvoorwaarden Junghe-
inrich PROFISHOP, tenzij daarvan in de Aanvullende Leveringsvoorwaarden 
Jungheinrich PROFISHOP uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een 
hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Junghe-
inrich PROFISHOP met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, 
het volgende bedoeld:

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP:
De onderhavige Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP.

BMWT-leveringsvoorwaarden:
De Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Fabri-
kanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegen-
bouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T. gevestigd te ’s-Gravenhage.

Jungheinrich PROFISHOP:
De online webwinkel van Jungheinrich Nederland BV

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Jungheinrich Nederland BV – Jungheinrich PROFISHOP;
Bezoekadres :  H.A. Lorentzweg 3
  2408 AS Alphen aan den Rijn
Postadres :  Postbus 231
  2400 AE Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer :  088 - 9008800  
  Jungheinrich PROFISHOP is te bereiken op  
  werkdagen van 08:00 uur tot 17.30 uur.
E-mailadres :  profishop@jungheinrich.nl
KvK-nummer :  28028730
Btw-identificatienr. : NL 003439975B01

Artikel 3. Toepassingsgebied
1. Leverancier levert uitsluitend aan in Nederland gevestigde bedrijven en 
uitsluitend binnen de landsgrenzen van Nederland.

2. Met het verschijnen van de thans actuele catalogus verliezen alle prijsop-
gaven en beschrijvingen van producten en diensten (hierna producten) in 
vroegere catalogi hun geldigheid.

Artikel 4. Totstandkoming en onderwerp van de overeenkomst
1. Bestellingen worden binnen vier weken in behandeling genomen.

2. Overeenkomsten komen tot stand middels een schriftelijke of elektronische 
orderbevestiging die Leverancier de Afnemer langs de in de handel gebruike-
lijke verzendingswijze (bijv. e-mail, brief, fax) doet toekomen. De bevestiging 
van de order vindt eveneens plaats door met behulp van de daarvoor in de 
website ingebouwde bevestigingsknop de order elektronisch te plaatsen en de 
vervolgstappen voor het elektronisch bestellen af te ronden.

3. Leverancier neemt bestellingen ook telefonisch in ontvangst. Als  Afnemer na 
het doen van een telefonische bestelling deze telefonische bestelling schrifte-
lijk per post of via e-mail aan Leverancier wil bevestigen, dient  Afnemer in zijn 
schrijven of e-mail naar de vooraf gedane telefonische bestelling te verwijzen. 
Bij gebreke hiervan behandelt Leverancier mondelinge en schriftelijke bestel-
lingen apart als zelfstandig uit te voeren orders.

4. Voor de beschrijving van de aard en omvang van de producten is uitsluitend 
de schriftelijke orderbevestiging bindend. Wijkt de orderbevestiging van de 
bestelling af, dan geldt de goedkeuring van Afnemer als gegeven, indien hij 
niet onmiddellijk bezwaar aantekent. Hetzelfde geldt voor prijsopgaven. Wan-

neer na het verschijnen van de catalogus prijzen van afzonderlijke producten 
veranderen, behoudt Leverancier zich het recht van prijsaanpassingen voor. In 
afbeeldingen verwant decoratiemateriaal is niet bij de prijs inbegrepen.

5. Afnemer dient in alle correspondentie aan Leverancier minimaal het bestel-
nummer te vermelden. Het bestelnummer ontvangt Afnemer na het plaatsen 
van zijn bestelling van Leverancier.

Artikel 5. Levertijd
1. De opgegeven levertijden zijn bij benadering en kunnen nimmer als fatale 
termijn worden beschouwd. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Leverancier 
er vanuit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem 
op dat moment bekend zijn.

2. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, vindt de levering plaats 
op het door de Afnemer aangegeven afleveringsadres op de begane grond 
tot achter de eerste deur. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale 
vrachtauto te bereiken adres. Heeft de Afnemer een verkeerd, onvolledig of 
onduidelijk leveringsadres opgegeven, dan draagt hij alle daaruit ontstane 
kosten.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is doorverkoop, verpanding of 
eigendomsoverdracht tot zekerheid van de geleverde goederen als geheel of in 
delen gebonden aan onze schriftelijke toestemming.

2. Wanneer een Afnemer onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen 
met het doel van doorverkoop heeft verkregen, is hem dat bij een correcte 
gang van zaken toegestaan. In elk geval van doorverkoop van onder eigen-
domsvoorbehoud geleverde goederen draagt de Afnemer reeds bij aangaan 
van de overeenkomst met Leverancier zijn toekomstige aanspraken tegenover 
zijn koper uit de doorverkoop in volle omvang aan Leverancier over. Leveran-
cier accepteert hierbij deze overdracht. Afnemer blijft gerechtigd de vordering 
te incasseren. Dit recht komt ook Leverancier toe; hij oefent het echter pas uit 
wanneer de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of wanneer een 
voor zijn betalingsverplichtingen gevaarlijke vermogensverslechtering optreedt 
(bijv. verzoek om surseance). De Afnemer dient Leverancier in dat geval bij een 
eerste dringend verzoek alle voor de incasso vereiste informatie te verstrekken 
en stukken ter hand te stellen.

Artikel 7. Reclamering
1. Reclamaties moeten altijd schriftelijk aan Leverancier worden gemeld. 

2. Bij ontvangst dient Afnemer te controleren of de verpakking en goederen 
onaangetast zijn. Duidelijke (zichtbare) gebreken moeten middels een desbe-
treffende notitie op de vrachtbrief/pakbon direct bij aflevering schriftelijk aan 
Leverancier worden gemeld.

3. Na aflevering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afne-
mer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer 
de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval bin-
nen zeven (7) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier 
zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/
of gebreken – zijnde ieder niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen – die 
Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle 
had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen 
tien (10) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier 
schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, kan hij tegenover Leverancier geen 
beroep meer doen. Afnemer wordt in dit geval geacht het geleverde te hebben 
goedgekeurd en aanvaard. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

Artikel 8. Gegevensbescherming
1. Leverancier verzekert de bescherming van de aan hem toegezonden 
klantgegevens en neemt de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbe-
scherming in acht.  De adressen worden door de Leverancier en binnen het 
Jungheinrich concern voor reclamedoeleinden gebruikt. De klant kan te allen 
tijde bezwaar maken tegen dit datagebruik voor reclamedoeleinden.

2. Met zijn bestelling verklaart Afnemer dat hij ermee akkoord gaat dat Leve-
rancier de contractgegevens (firma, naam, voornaam, straat, huisnummer, 
postcode, plaats) gebruikt om in het kader van een kredietcheck zijn gegevens 
aan derden door te geven, die Leverancier op dezelfde wijze tot de vertrouwe-
lijkheid van gegevens heeft verplicht.

Aanvullende Leveringsvoorwaarden 
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I. DEFINITIES
II. DUUR
III. PRIJS EN BETALING
IV. LEVERING, GEBRUIK EN ONDERHOUD
V. SCHADE
VI. ONTBINDING
VII. ALGEMENE BEPALINGEN

I. DEFINITIES

Huurder:  De contractuele wederpartij van Verhuurder, zoals 
vermeld in de Overeenkomst.

Levertijd:  Een bepaalde kalenderweek/-dag.
Levertermijn:  Levering binnen de vermelde weken of maanden.
Object:  Het huurobject dan wel de huurobjecten zoals ver-

meld in de Overeenkomst.
Overeenkomst:  De tussen partijen gesloten huurovereenkomst met 

haar bijlagen.
Partijen:  De partijen bij deze Overeenkomst.
Verhuurder:  De besloten vennootschap met beperkte aansprake-

lijkheid Jungheinrich Financial Services B.V.
Verzuim Verhuurder:  erhuurder is in verzuim na een ingebrekestelling over-

eenkomstig artikel 6:82 BW waarbij Verhuurder een 
redelijke termijn van tenminste 21 dagen is gegeven 
om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Dit 
verzuim treedt niet in als Verhuurder een vervangend 
Object aan Huurder ter beschikking stelt.

Bedieningshandleiding:  De handleiding omvat bedieningsinstructies, veilig-
heidsregels, onderhoud, capaciteiten en toepassingen.

II. DUUR

ARTIKEL 1 Duur
1.1 Voor zover geen andere aanvangsdatum is overeengekomen, begint de 
looptijd van de Overeenkomst bij het beschikbaar stellen van het Object. De 
Overeenkomst eindigt na de in de Overeenkomst overeengekomen looptijd.
1.2 Voor een verlenging van de Overeenkomst is de uitdrukkelijke schriftelijke 
instemming van Verhuurder vereist.

III. PRIJS EN BETALING

ARTIKEL 2 Huurprijs
2. In de huurprijs is begrepen:
a) afschrijving en rente;
b) de kosten van schade aan het Object, onder de voorwaarden van artikel 9 
Object schaderegeling.
c) de kosten van de WA(M)-verzekering als bedoeld in artikel 11;

ARTIKEL 3 Betaling huurprijs
3.1 De huurprijs, zoals vermeld in de Overeenkomst, zal door Huurder bij 
vooruitbetaling zonder korting of beroep op compensatie dan wel verrekening 
worden voldaan in maandelijkse termijnen, de eerste termijn vervallende op de 
datum van ingebruikname van het Object. Indien de datum van ingebruikname 
niet samenvalt met een kalendermaand, zal Huurder een deelhuurtermijn tot 
de eerstvolgende kalendermaand verschuldigd zijn naar rato van het aantal 
tussenliggende dagen. Huurder heeft ten aanzien van Verhuurder in geen geval 
enig recht op retentie, opschorting en/of verrekening.
3.2 Huurder verleent Verhuurder het recht, de op basis van de Overeenkomst 
verschuldigde bedragen te incasseren door middel van een automatisch 
incasso.
3.3 Indien Huurder enig op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag 
niet uiterlijk op de vervaldag heeft voldaan, welke vervaldag als uiterlijke termijn 
aangemerkt dient te worden, is Huurder zonder ingebrekestelling in verzuim en 
een achterstandsrente ter hoogte van de op dat moment geldende wettelijke 
handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
3.4 Alle lasten of heffingen van overheidswege met betrekking tot het Object 
die tijdens de duur van de Overeenkomst en/of de periode waarin Huurder het 
Object onder zich heeft verschuldigd zijn of worden, zijn voor rekening van 
Huurder.
3.5 Alle kosten van betalingsverkeer zullen ten laste zijn van Huurder.

IV. LEVERING, GEBRUIK EN ONDERHOUD

ARTIKEL 4 Levertijd / Levertermijn
4.1 Verhuurder zet het Object vanaf de vestiging te Alphen aan den Rijn klaar. 
Indien de Huurder wenst dat Verhuurder het transport namens Huurder 
organiseert, zal Verhuurder op naam en voor risico van Huurder een geschikt 

vervoersbedrijf met het transport van het Object belasten. Het transport zal 
te allen tijde plaatsvinden voor rekening en risico van Huurder, tenzij anders 
overeengekomen.
4.2 De overeengekomen Levertermijn is vrijblijvend. Een in de Overeenkomst 
overeengekomen Levertijd en/of Levertermijn vangt enkel aan indien:
a) de Huurder van Verhuurder een bevestiging van de bestelling heeft ontvan-
gen;
b) Verhuurder van Huurder alle aan te leveren stukken, toestemmingen, vrijstel-
lingen alsmede de eventueel overeengekomen aanbetaling heeft ontvangen;
c) Verhuurder heeft aangegeven dat alle met de bestelling verbonden techni-
sche kwesties zijn opgehelderd.
4.3 Wanneer de Huurder na sluiten van de Overeenkomst bijkomende eisen of 
wijzigingen met betrekking tot het Object wenst, wordt de Levertijd verlengd of 
uitgesteld met die termijn, die voor het uitvoeren van die eisen nodig is.
4.4 De Levertijd en/of Levertermijn wordt verlengd dan wel uitgesteld bij sta-
kingen, overmacht, overheidsverordeningen die de vervaardiging en/of levering 
beperken of onmogelijk maken alsook bij onvoorziene omstandigheden, tenzij 
deze omstandigheden aantoonbaar geen invloed op het vervaardigen en/of 
afleveren van het Object hebben gehad. Deze bepaling geldt ook in geval van 
verzuim van eventuele verplichtingen door subleveranciers van Verhuurder.
4.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- dan 
wel vertragingsschade die Huurder lijdt als gevolg van de omstandigheden 
zoals onder andere, maar niet uitsluitend, omschreven in lid 4 van dit artikel, of 
in artikel 8.
4.6 Wanneer het ter beschikking stellen van het Object als gevolg van onvoor-
ziene omstandigheden onmogelijk is, of alleen tegen aanzienlijke meerkosten 
mogelijk blijkt te zijn, dan is Verhuurder gerechtigd om de overeenkomst 
eenzijdig op te zeggen, zonder dat Huurder enige aanspraak kan maken op 
schadevergoeding.

ARTIKEL 5 Levering en installatie
5.1 Huurder wordt geacht het Object op de aanvangsdatum van de Overeen-
komst in goede staat te hebben ontvangen.
5.2 Huurder zal het Object direct na aflevering onderzoeken ten aanzien van 
gebreken, volledigheid en overeenstemming met de bestelling en de in de 
Overeenkomst vermelde omschrijving. Reclamaties dienen omgaand (doch ui-
terlijk binnen 24 uur na levering), schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld.
5.3 Huurder bevestigt het Object in ontvangst te hebben genomen door on-
dertekening van de ingebruiknameverklaring, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Alle kosten samenhangende met transport, aflevering en installatie van het 
Object zijn voor rekening van Huurder.
5.5 Huurder is gehouden (op haar kosten) alle voorzieningen te treffen die 
nodig zijn voor gebruiksklare aflevering en installatie door Verhuurder.

ARTIKEL 6 Gebruik en onderhoud
6.1 Huurder zal het Object zorgvuldig, volgens zijn bestemming en conform de 
bedieningshandleiding gebruiken en zal voldoen aan alle wettelijke en andere 
van overheidswege ingestelde voorschriften ter zake van het gebruik en de 
huur van het Object.
6.2 Huurder zal, met inachtneming van de aan hem door Verhuurder verstrekte 
richtlijnen, zoals opgenomen in aan Huurder verstrekte bedieningshandleiding 
ervoor zorg dragen dat het Object steeds in goede en werkbare staat verkeert 
en daartoe onderhoud en reparatie (van schade)- overeenkomstig het hem 
door Verhuurder verstrekte onderhoudsschema en de voorschriften - tijdig 
door Verhuurder doen laten uitvoeren. Alle nieuwe of vervangende onderdelen 
die aan of in het Object worden aangebracht blijven eigendom van Verhuurder.
6.3 Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het 
gebruik van het Object in strijd met de verstrekte richtlijnen, onrechtmatig en/
of on(oordeel)kundig gebruik en/of verwaarlozing van het Object. Van ver-
waarlozing van het Object zal in ieder geval sprake zijn wanneer de geplande 
onderhoudswerkzaamheden ingevolge het toepasselijke onderhoudsschema 
niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
6.4 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dan wel herstel van schade 
zullen uitsluitend worden uitgevoerd door Verhuurder of een door Verhuurder 
aangewezen bedrijf.
6.5 Huurder draagt zelf voor eigen rekening zorg voor het dagelijks en wekelijks 
“klein onderhoud” aan het Object als omschreven in de bedieningshandleiding, 
waarvan Huurder door ondertekening van de Overeenkomst verklaart een 
exemplaar te hebben ontvangen.
6.6 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden op grond 
van overtreding van wetten, verordeningen en bepalingen met betrekking tot 
de staat en het gebruik van het Object. Eventuele boetes zullen voor rekening 
van Huurder zijn en aan Huurder worden doorberekend met een verhoging 
van € 75,00 ter compensatie van de door Verhuurder gemaakte administratie 
kosten.
6.7 Zonder toestemming van Verhuurder mag Huurder geen veranderingen 
aan het Object aanbrengen. Iedere verandering, waaronder het verwijderen van 
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merktekens of nummers, is uitdrukkelijk verboden. Voor iedere verandering aan 
het Object is Huurder een direct opeisbare boete van €5.000,00 aan Verhuur-
der verschuldigd, onverminderd Verhuurders recht op schadevergoeding.
6.8 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat 
waarin het Object verkeert. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent 
Huurder aan Verhuurder de uitdrukkelijke toestemming om het erf en/of ge-
bouw te betreden waar het Object zich bevindt.
6.9 Bij overschrijding van de in bijlage I “Analyse van inzetomstandigheden” 
vermelde maximale bedrijfsuren zal Verhuurder aan het einde van de huurover-
eenkomst 0,5% van de huurprijs per overschreden bedrijfsuur aan Huurder in 
rekening brengen.
6.10 Huurder zal alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd om het risico van schade, diefstal, vermissing en verduistering 
te voorkomen. Ingeval van diefstal of verduistering van het Object dient Huur-
der daarvan onverwijld aangifte te doen bij de politie en stuurt Huurder binnen 
vijf werkdagen een kopie van het opgemaakte proces-verbaal aan Verhuurder. 
Huurder dient voorts aan te tonen dat het Object zich ten tijde van de diefstal 
of verduistering in een deugdelijke afgesloten ruimte bevond. Indien Huur-
der niet aan de ingevolge dit artikel op hem rustende verplichtingen voldoet, 
is Huurder aansprakelijk voor de schade die Verhuurder ten gevolge van de 
diefstal of verduistering lijdt.
6.11 Gedurende de huurperiode houdt de Huurder voor eigen rekening het 
Object in goede staat en bedrijfsklaar en heeft door middel van ondertekening 
van deze overeenkomst voor eigen rekening een onderhoudsovereenkomst 
afgesloten met Verhuurders leverancier of een door Verhuurder aangewezen 
bedrijf en zal Huurder zijn verplichtingen uit zodanige onderhoudsovereen-
komst volledig nakomen. Alle onderdelen welke in verband met onderhoud 
of reparatie worden geleverd, worden bestanddeel van het Object en telkens 
eigendom van Verhuurder.

ARTIKEL 7 Onderverhuur en gebruik door derden
7.1 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het 
Huurder verboden het Object te verhuren, te verpanden of anderszins te 
bezwaren en/of - met of zonder bestuurder - in gebruik aan derden af te staan, 
dan wel het Object naar het buitenland te verplaatsen en aldaar te gebruiken.
7.2 Bij iedere overtreding van dit artikel is Huurder, zonder voorafgaande inge-
brekestelling, direct een opeisbare boete van € 2.500,00 per Object per dag dat 
de overtreding voortduurt, verschuldigd met een maximum van € 100.000,00. 
Deze boete treedt in geen geval in de plaats van de schadevergoeding die 
Verhuurder als gevolg van een overtreding van dit artikel op grond van de wet 
van Huurder kan vorderen.

V. SCHADE

ARTIKEL 8 Vertraging levering / Algemene aansprakelijkheid
8.1 Verhuurder is bij eventuele vertraging van de overeengekomen levering 
niet schadeplichtig, indien Verhuurder aan Huurder een geschikt vervangend 
Object ter beschikking stelt. Indien Verhuurder echter om welke reden dan ook 
niet een geschikt vervangend Object ter beschikking stelt, is Verhuurder gedu-
rende de periode dat Verhuurder in Verzuim raakt en Huurder hierdoor schade 
lijdt, aan Huurder een vaste vertragingsvergoeding verschuldigd, te weten 1/30 
van de maandelijkse netto termijn van het desbetreffende Object voor iedere 
dag van de vertraging, waarvan het Object wegens de vertraging niet of niet 
tijdig volgens de Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt, echter maximaal 
ten bedrage van twee maandelijkse huurtermijnen.
8.2 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade 
van Huurder, zoals maar niet beperkt tot: verlies van voordeel of winst, verlies 
van gebruik, verlies van productie, andere financiële verliezen of uitgaven, 
anders dan in deze overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen.
8.3 De uitsluiting van aansprakelijkheid als in het vorige lid van dit artikel om-
schreven geldt niet:
- bij opzet;
- bij grove nalatigheid van wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende 
medewerkers, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is zoals bepaald in artikel 4 
en artikel 8 lid 1.
- bij letsel tegen het leven, van het lichaam of de gezondheid voor zover het 
aanspraak van de desbetreffende persoon betreft;
- bij aanspraken op grond van productaansprakelijkheid;
- voor overige gevallen van een dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 9 Voorwaarden Object Schaderegeling
9. Schade aan het Object is enkel voor rekening van Verhuurder onder de in dit 
artikel genoemde voorwaarden:
a) de schade aan het Object dient te zijn ontstaan door en tijdens regulier 
gebruik volgens de door Verhuurder aan Huurder verstrekte gebruiksvoorwaar-
den van het Object op het in Nederland gelegen bedrijfsterrein van Huurder. 
Schade die is ontstaan bij gebruik van het Object op de openbare weg is te 
allen tijde van de werking van de object schaderegeling uitgesloten en komt 
derhalve altijd volledig voor rekening van Huurder;
b) uitsluitend Verhuurder of een door Verhuurder aangewezen bedrijf is 
gerechtigd tot reparatie van schade aan het Object. Afhankelijk van de hoogte 
van de noodzakelijke herstelkosten, behoudt Verhuurder zich het recht voor 

om naar haar goedvinden het Object als geheel verloren te beschouwen en de 
reparatie niet uit te voeren;
c) onder de object schaderegeling vallen niet:
- (meer)kosten ten gevolge van wijzigingen of verbeteringen aan het Object, 
die verder gaan dan enkele reparatie van de schade;
- (meer)kosten die ten gevolge van provisorisch of voorlopig herstel;
- (meer)kosten die ontstaan doordat Huurder de schade aan het Object niet 
door Verhuurder of een door haar aangewezen derde laat herstellen.
d) het eigen risico van € 500,00 wordt Huurder voor ieder schadegeval af-
zonderlijk in rekening gebracht. Indien de schade lager is dan het eigen risico 
per schadegeval, is de reparatie geheel voor rekening van Huurder. Indien de 
schade per schadegeval hoger is dan het eigen risico, wordt alleen het eigen 
risico bij Huurder in rekening gebracht;
e) Verhuurder is bevoegd de object schaderegeling en/of de Overeenkomst op 
te zeggen en/of het eigen risico en/of premie van Huurder te verhogen, indien 
er gedurende de looptijd van de Overeenkomst meerdere schades aan het 
Object worden toegebracht. De opzegging geschiedt schriftelijk. Verhuurder 
is bevoegd de object schaderegeling met onmiddellijke ingang op te zeggen, 
indien ongewijzigde voortzetting redelijkerwijs niet van haar kan worden 
gevergd, bijvoorbeeld in het geval van roekeloos gebruik van het Object en/of 
gebruik van het Object in strijd met de gebruiksvoorwaarden;
f) na opzegging van de object schaderegeling zal Huurder direct een cascover-
zekering afsluiten waarbij Verhuurder of diens rechtsopvolger wordt aangewe-
zen tot begunstigde voor uitkeringen van de verzekeraar terzake van schade 
aan het Object.
g) indien en voor zover schade aan het Object niet onder de werking van de 
object schaderegeling valt, komt deze volledig voor rekening en risico van 
Huurder;
h) voor rekening van Huurder komt:
- alle schade aan het Object die toe te rekenen is aan (voorwaardelijk-) opzet 
of roekeloosheid van de Huurder;
- alle schade aan het Object veroorzaakt door een bestuurder die niet in bezit 
is van een geldig bedieningscertificaat;
- alle schade aan het Object door natuurgeweld zoals overstromingen en 
storm;
- alle schade aan het Object door brand of atoomkernreacties;
- alle schade aan het Object als gevolg van (burger)oorlog, rellen, onlusten, 
staking, terrorisme, inbeslagname en overige overheidsmaatregelen;
- alle schade aan het Object die veroorzaakt is door of toe te rekenen is aan 
een derde;
- alle vermogensschade, waaronder in het bijzonder worden begrepen boetes, 
schadeloosstelling aan derden, kosten van vervangende Objecten en gebruiks-
derving;
- iedere andere schade aan het Object niet door het gebruik van het Object 
veroorzaakt.

ARTIKEL 10 Schade, defecten, verhinderingen tot gebruik
10.1 Eventuele defecten of beschadigingen aan het Object of aan de daarop 
gemonteerde bedrijfsurenteller zullen door Huurder per ommegaande doch 
uiterlijk binnen maximaal 24 uur aan de Verhuurder worden gemeld.
10.2 Indien Huurder niet aan lid 1 van dit artikel voldoet, dan is Huurder, zonder 
voorafgaande ingebrekestelling, direct een opeisbare boete van € 100,00 per 
Object per dag dat de overtreding voortduurt, verschuldigd met een maximum 
van € 10.000,00. Deze boete treedt in geen geval in de plaats van de schade-
vergoeding die Verhuurder als gevolg van een overtreding van dit artikel op 
grond van de wet of deze Overeenkomst van Huurder kan vorderen.
10.3 Huurder is aansprakelijk voor alle door Verhuurder geleden schade, voor 
zover niet gedekt door de in artikel 9 genoemde object schaderegeling en 
artikel 11 WA(M)-verzekering met betrekking tot het onder de Overeenkomst 
vallende Object en voor zover de kosten van herstel daarvan niet vallen onder 
de voor rekening van Verhuurder komende kosten van overeengekomen on-
derhoud, conform artikel 3 van de Overeenkomst.
10.4 Defecten aan de bedrijfsurenteller zal Huurder onverwijld door Verhuurder 
of een door Verhuurder aangewezen derde doen laten herstellen. Het aantal 
bedrijfsuren gemaakt in de periode waarin de bedrijfsurenteller defect was, zal 
in onderling overleg tussen Huurder en Verhuurder worden vastgesteld. Huur-
der zal op eerste verzoek van Verhuurder alle gewenste inlichtingen geven om 
een juiste vaststelling van het aantal bedrijfsuren mogelijk te maken.
10.5 Verhindering van Huurder om van het Object gebruik te maken zal - zelfs 
indien dit een gevolg mocht zijn van overmacht - geen invloed hebben op het 
voortduren van de huurovereenkomst of op de verschuldigdheid van enige 
huurtermijn of andere door de Huurder aan Verhuurder verschuldigde betaling.
10.6 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het verhuurde Object te vervangen 
door een Object van nagenoeg hetzelfde type. Het vervangende Object wordt 
alsdan geacht in de plaats te komen van het oorspronkelijk verhuurde Object. 
Indien Huurder vervanging van het Object verzoekt, zal, indien Verhuurder het 
verzoek inwilligt, het Object door Verhuurder worden vervangen op basis van 
alsdan door Verhuurder te bepalen voorwaarden, vast te leggen in een alsdan 
nieuw tussen Verhuurder en Huurder op te maken contract.

ARTIKEL 11 WA(M)-Verzekering
11.1 Verhuurder zal het Object gedurende de looptijd van deze Overeenkomst 
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verzekeren (via Aon Groep Nederland BV) voor Wettelijke Aansprakelijkheid 
(Motorrijtuigen). Huurder zal iedere schade onverwijld - binnen 24 uur - aan 
Verhuurder melden en vervolgens schriftelijk bevestigen door middel van het 
daartoe bestemde schadeformulier.
11.2 Huurder zal zorg dragen voor reclamatie bij en toezending van alle stukken 
aan de schadeafdeling van de bovengenoemde verzekeringsmakelaar. Uitke-
ringen zullen, met in achtneming van verzekeringsvoorwaarden en eigen risico, 
rechtstreeks aan Verhuurder plaatsvinden, tenzij de verzekeraar anders bepaalt.
11.3 Verhuurder is gerechtigd verhoging van de verzekeringspremies en andere 
verzekeringskosten ter zake van het Object aan Huurder via de huurprijs door 
te belasten. Indien de verzekeraar in verband met het schadeverloop of om 
welke andere reden dan ook, wijziging(en) aanbrengt in premie en/of eigen ri-
sico en/of verzekeringsvoorwaarden, zijn deze wijziging(en) vanaf het moment 
van het van kracht worden van deze aanpassing tevens op de Overeenkomst 
van toepassing.
11.4 Risico’s die niet door de WA(M)-verzekering worden gedekt (met inbegrip 
van een eigen risico van €1.250,00 per schadegeval voor WA(M) schade) zijn 
voor rekening en risico van Huurder.

VI. ONTBINDING

ARTIKEL 12 Maatregelen derden, surseance en faillissement
12.1 Huurder is verplicht Verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen, indien 
derden rechten ten aanzien van het Object willen doen gelden, van eventuele 
beslaglegging op Huurders goederen en/of het Object, dan wel een voorne-
men of aankondiging tot een dergelijk beslag, voorts van zijn faillissement of 
zijn aanvraag tot het verlenen van surseance of faillissement.
12.2 Huurder is verplicht bedoelde derden, de beslagleggende deurwaarder, 
de curator of de bewindvoerder terstond inzage te geven in de Overeenkomst 
en deze te doen blijken van het eigendom van Verhuurder van het Object. Ver-
huurder zal in zodanig geval ter bescherming van haar rechten alle door haar 
nodig geoordeelde maatregelen, ook ten name van Huurder kunnen treffen. 
De kosten van zodanige maatregelen zijn voor rekening van Huurder, tenzij de 
aanleiding tot die maatregelen is gelegen in een omstandigheid die uitsluitend 
aan Verhuurder is toe te rekenen.

ARTIKEL 13 Tussentijdse beëindiging
13.1 Partijen hebben, onverminderd de wettelijke gronden voor beëindiging, 
het recht om met onmiddellijke ingang deze Overeenkomst te ontbinden, 
indien de andere partij:
- surseance van betaling heeft aangevraagd;
- in staat van faillissement is verklaard althans zij haar faillissement heeft aan-
gevraagd;
- besluit tot ontbinding van haar onderneming;
- haar onderneming of een deel daarvan waarop deze Overeenkomst betrek-
king heeft, staakt;
- een besluit tot beëindiging van haar bedrijfsvoering heeft genomen;
- haar rechtsvorm wijzigt;
- door beslag, welk beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, niet langer 
vrijelijk over een substantieel deel van haar vermogen beschikt.
13.2 Indien één of meer van de gevallen, als hiervoor onder lid 1 van dit artikel 
bedoeld, zich bij Huurder voordoen, is Huurder aan Verhuurder verschuldigd 
respectievelijk zullen ineens opeisbaar zijn: alle gedurende de huurperiode ver-
vallen doch nog niet door Huurder betaalde bedragen, alsmede alle huurter-
mijnen die gedurende het resterende deel van de overeengekomen huurperi-
ode nog zullen vervallen en voorts vermeerderd met de in de calculatie van de 
huurprijs opgenomen restwaarde van het Object, zulks onverminderd het recht 
van Verhuurder op vergoeding van de kosten van het terughalen, verkoopklaar 
maken en verkopen van het Object. Verhuurder is dan gerechtigd het terug-
genomen Object te gelde te maken en de opbrengst daarvan in mindering 
te doen stellen op hetgeen Huurder nog verschuldigd is, op grond van de 
Overeenkomst. De boeken van Verhuurder zullen het bestaan en het beloop 
van Huurders schuld behoudens tegenbewijs bewijzen.

ARTIKEL 14 Verplichtingen einde huurovereenkomst
14.1 Bij het eindigen van de Overeenkomst zal Huurder het Object voor zijn 
rekening en risico binnen 24 uur in goede staat - behoudens normale ge-
bruiksslijtage – en volgens de instructies van Verhuurder aan Huurder retour-
neren op een door Verhuurder aan te wijzen locatie in Nederland.
14.2 Een recht van retentie, verrekening en/of opschorting van Huurder, op 
grond van welke aanspraken dan ook, tegenover Verhuurder is uitgesloten. Bij 
teruggave/inname van het Object zal Verhuurder een schaderapport opmaken. 
Alle reparaties die niet het gevolg zijn van normale “Fair Wear & Tear” zullen 
Huurder in rekening gebracht worden. In dat geval is de object schaderegeling 
als bedoeld in artikel 9 niet van toepassing, tenzij de schade overeenkomstig de 
object schaderegeling voor het einde van de overeenkomst tijdig is gemeld.
14.3 De Huurder dient het Object nadat de Overeenkomst is geëindigd – voor 
zover nodig en naar instructie van Verhuurder en op kosten en risico van 
Huurder – te demonteren en te allen tijde in gereinigde toestand op de door 
Verhuurder aangewezen locatie terug te geven.
14.4 Op kosten van Huurder kan Verhuurder alle beschadigingen en/of wijzigin-
gen aan het Object waarvoor Verhuurder geen uitdrukkelijke schriftelijke toe-

stemming heeft gegeven en/of aanzienlijke vervuilingen laten verwijderen dan 
wel repareren. Huurder draagt de kosten van het demonteren en vervangen 
van alle onderdelen die zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
Verhuurder door Huurder aan het Object zijn gemonteerd en/of vervangen.
14.5 Indien Verhuurder constateert dat er onderdelen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming door of in opdracht van Huurder zijn gemonteerd of 
vervangen, is Huurder, naast de verplichting tot het vergoeden van alle hieruit 
voortvloeiende door Verhuurder geleden schade en zonder dat hiervoor een 
ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per 
Object aan Verhuurder verschuldigd.
14.6 Mochten Verhuurder en de Huurder het niet met elkaar eens worden over 
de toestand van het Object bij teruggave, dan zal een onafhankelijke deskun-
dige met het inspecteren van het Object worden belast. De kosten van het 
deskundigenrapport worden door Partijen ieder voor de helft gedragen.
14.7 Wanneer de Huurder het Object niet voordat de Overeenkomst is 
geëindigd aan Verhuurder retourneert, dan is Huurder over de periode dat 
Verhuurder het Object mist, een gebruiksvergoeding verschuldigd. Deze 
gebruiksvergoeding is gelijk aan de op dat moment geldende Huurprijs. Naast 
deze gebruiksvergoeding heeft Huurder de verplichting om alle schade die 
Verhuurder in het hiervoor omschreven geval lijdt en die meer dan deze ge-
bruiksvergoeding bedraagt, op eerste aanzegging aan Verhuurder te vergoe-
den. Ongeacht deze gebruiksvergoeding bevestigen Partijen door onder-
tekening van de Overeenkomst, dat er in geen geval sprake zal zijn van een 
stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst en dat het Object na verloop 
van de overeengekomen looptijd, te allen tijde en voor rekening en risico van 
Huurder door Verhuurder mag worden opgeëist.

VII. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 15 Overdracht rechten en verplichtingen
15. Verhuurder is gemachtigd voor de financiering van het Object al haar 
rechten, waaronder het eigendom van het Object, uit de Overeenkomst over 
te dragen aan een financieringsmaatschappij. Huurder verklaart zich nu voor 
alsdan met een dergelijke overdracht akkoord en zal de eventueel daartoe op 
te maken documenten ondertekenen en de overdracht erkennen.

ARTIKEL 16 Fiscale rechten
16. Op grond van de Overeenkomst is Jungheinrich Finance B.V. zowel juri-
disch als economisch eigenaar van het Object. Aan deze vennootschap komen 
alle fiscale rechten met betrekking tot het Object toe. Huurder zal zich van 
iedere aanspraak dienaangaande onthouden.
ARTIKEL 17 (Buitengerechtelijke) kosten
17. Alle kosten door Verhuurder te maken en alle bedragen (incl. belastingen) 
door Verhuurder te betalen tot behoud en uitoefening van haar rechten, zowel 
gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn ten laste van Huurder.

ARTIKEL 18 Overige bepalingen
18.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of deze voor-
waarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen 
worden toegepast, zullen de Overeenkomst en/of deze voorwaarden voor het 
overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, die niet rechts-
geldig zijn dan wel rechtens niet kunnen worden toegepast, overleg plegen 
teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel 
mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
18.2 De ondergetekenden verklaren door het plaatsen van hun handtekening, 
dat zij bevoegd zijn de Overeenkomst aan te gaan voor zich of namens de 
respectieve rechtspersonen, waarvoor zij tekenen, dat zij de bepalingen hun-
ner statuten in acht zullen nemen en dat alle noodzakelijke formaliteiten zijn 
vervuld.
18.3 De rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn niet over-
draagbaar behoudens na schriftelijke toestemming van de andere Partij.
18.4 Partijen kiezen voor de uitvoering van deze overeenkomst woonplaats op 
de adressen als in het hoofd van de Overeenkomst vermeld, tenzij schriftelijk 
een ander adres wordt opgegeven.
18.5 Alle vermelde bedragen zijn exclusief B.T.W.

ARTIKEL 19 Geschillen en toepasselijk recht
19.1 Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing.
19.2 Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te ‘s-Gravenhage bij 
uitsluiting competent.
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I. DEFINITIES

Huurder:  De contractuele wederpartij van Verhuurder, zoals 
vermeld in de Overeenkomst.

Levertijd:  Een bepaalde kalenderweek/-dag.
Levertermijn:  Levering binnen de vermelde weken of maanden.
Object:  Het huurobject dan wel de huurobjecten zoals vermeld 

in de Overeenkomst.
Overeenkomst:  De tussen partijen gesloten huurovereenkomst met 

haar bijlagen.
Partijen:  De partijen bij deze Overeenkomst.
Verhuurder:  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-

heid Jungheinrich Financial Services B.V.
Verzuim Verhuurder:  Verhuurder is in verzuim na een ingebrekestelling 

overeenkomstig artikel 6:82 BW waarbij Verhuurder een 
redelijke termijn van tenminste 21 dagen is gegeven om 
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Dit verzuim 
treedt niet in als Verhuurder een vervangend Object aan 
Huurder ter beschikking stelt.

Bedieningshandleiding:  De handleiding omvat bedieningsinstructies, veilig-
heidsregels, onderhoud, capaciteiten en toepassingen

II. DUUR

ARTIKEL 1 Duur
1.1 Voor zover geen andere aanvangsdatum is overeengekomen, begint de 
looptijd van de Overeenkomst bij het beschikbaar stellen van het Object. De 
Overeenkomst eindigt na de in de Overeenkomst overeengekomen looptijd.
1.2 Voor een verlenging van de Overeenkomst is de uitdrukkelijke schriftelijke 
instemming van Verhuurder vereist.

III. PRIJS EN BETALING

ARTIKEL 2 Huurprijs
2.1 In de huurprijs is begrepen:
a) afschrijving en rente;
b) de kosten van schade aan het Object, onder de voorwaarden van artikel 9 
Object schaderegeling.
c) de kosten van de WA(M)-verzekering als bedoeld in artikel 11;
d) de kosten van onderhoud en reparaties, die naar oordeel van Verhuurder 
noodzakelijk zijn, onder de voorwaarden van lid 3 van dit artikel;
2.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de Over-
eenkomst de huurprijs per januari van ieder jaar te indexeren. Deze indexering is 
afhankelijk van de ontwikkeling binnen de CAO voor Metaal en Techniek, loon-
aanpassingen, indexcijfers van het CBS en overige externe factoren.
2.3 De kosten voor onderhoud en reparaties zijn enkel in de huurprijs inbegrepen 
indien:
a) de uitvoering van reparaties en onderhoud plaatsvindt van maandag tot en met 
vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur;
b) de werkomstandigheden voor en het gebruik van het Object conform de door 
Verhuurder aan Huurder overhandigde richtlijnen plaatsvindt en in en om de 
bedrijfsgebouwen van Huurder, zoals deze bij het sluiten van de Overeenkomst 
bekend zijn en zijn vastgelegd in het formulier ”Analyse van inzetomstandighe-
den” (bijlage I);
c) er door Huurder of diens personeel oordeelkundig en conform de door 
Verhuurder aan Huurder verstrekte richtlijnen gebruik is en/of wordt gemaakt van 
het Object en eventuele hulpstukken, welke richtlijnen zijn vastgelegd in het aan 
Huurder verstrekte boekje “bedieningshandleiding”.

ARTIKEL 3 Betaling huurprijs
3.1 De huurprijs, zoals vermeld in de Overeenkomst, zal door Huurder bij vooruit-
betaling zonder korting of beroep op compensatie dan wel verrekening worden 
voldaan in maandelijkse termijnen, de eerste termijn vervallende op de datum van 
ingebruikname van het Object. Indien de datum van ingebruikname niet samen-
valt met een kalendermaand, zal Huurder een deelhuurtermijn tot de eerstvol-
gende kalendermaand verschuldigd zijn naar rato van het aantal tussenliggende 
dagen. Huurder heeft ten aanzien van Verhuurder in geen geval enig recht op 
retentie, opschorting en/of verrekening.
3.2 Huurder verleent Verhuurder het recht, de op basis van de Overeenkomst 

verschuldigde bedragen te incasseren door middel van een automatisch incasso.
3.3 Indien Huurder enig op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag 
niet uiterlijk op de vervaldag heeft voldaan, welke vervaldag als uiterlijke termijn 
aangemerkt dient te worden, is Huurder zonder ingebrekestelling in verzuim en 
een achterstandsrente ter hoogte van de op dat moment geldende wettelijke 
handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
3.4 Alle lasten of heffingen van overheidswege met betrekking tot het Object die 
tijdens de duur van de Overeenkomst en/of de periode waarin Huurder het Ob-
ject onder zich heeft verschuldigd zijn of worden, zijn voor rekening van Huurder.
3.5 Alle kosten van betalingsverkeer zullen ten laste zijn van Huurder.

IV. LEVERING, GEBRUIK EN ONDERHOUD

ARTIKEL 4 Levertijd / Levertermijn
4.1 Verhuurder zet het Object vanaf de vestiging te Alphen aan den Rijn klaar. 
Indien de Huurder wenst dat Verhuurder het transport namens Huurder organi-
seert, zal Verhuurder op naam en voor risico van Huurder een geschikt vervoers-
bedrijf met het transport van het Object belasten. Het transport zal te allen tijde 
plaatsvinden voor rekening en risico van Huurder, tenzij anders overeengekomen.
4.2 De overeengekomen Levertermijn is vrijblijvend. Een in de Overeenkomst 
overeengekomen Levertijd en/of Levertermijn vangt enkel aan indien:
a) de Huurder van Verhuurder een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen; 
b) Verhuurder van Huurder alle aan te leveren stukken, toestemmingen, vrijstel-
lingen alsmede de eventueel overeengekomen aanbetaling heeft ontvangen;
c) Verhuurder heeft aangegeven dat alle met de bestelling verbonden technische 
kwesties zijn opgehelderd.
4.3 Wanneer de Huurder na sluiten van de Overeenkomst bijkomende eisen of 
wijzigingen met betrekking tot het Object wenst, wordt de Levertijd verlengd of 
uitgesteld met die termijn, die voor het uitvoeren van die eisen nodig is.
4.4 De Levertijd en/of Levertermijn wordt verlengd dan wel uitgesteld bij stakin-
gen, overmacht, overheidsverordeningen die de vervaardiging en/of levering be-
perken of onmogelijk maken alsook bij onvoorziene omstandigheden, tenzij deze 
omstandigheden aantoonbaar geen invloed op het vervaardigen en/of afleveren 
van het Object hebben gehad. Deze bepaling geldt ook in geval van verzuim van 
eventuele verplichtingen door subleveranciers van Verhuurder.
4.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- dan wel 
vertragingsschade die Huurder lijdt als gevolg van de omstandigheden zoals on-
der andere, maar niet uitsluitend, omschreven in lid 4 van dit artikel, of in artikel 8.
4.6 Wanneer het ter beschikking stellen van het Object als gevolg van onvoor-
ziene omstandigheden onmogelijk is, of alleen tegen aanzienlijke meerkosten 
mogelijk blijkt te zijn, dan is Verhuurder gerechtigd om de overeenkomst eenzij-
dig op te zeggen, zonder dat Huurder enige aanspraak kan maken op schadever-
goeding.

ARTIKEL 5 Levering en installatie
5.1 Huurder wordt geacht het Object op de aanvangsdatum van de Overeen-
komst in goede staat te hebben ontvangen.
5.2 Huurder zal het Object direct na aflevering onderzoeken ten aanzien van 
gebreken, volledigheid en overeenstemming met de bestelling en de in de Over-
eenkomst vermelde omschrijving. Reclamaties dienen omgaand (doch uiterlijk 
binnen 24 uur na levering), schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld.
5.3 Huurder bevestigt het Object in ontvangst te hebben genomen door onder-
tekening van de ingebruiknameverklaring, tenzij anders overeengekomen.
5.4 Alle kosten samenhangende met transport, aflevering en installatie van het 
Object zijn voor rekening van Huurder.
5.5 Huurder is gehouden (op haar kosten) alle voorzieningen te treffen die nodig 
zijn voor gebruiksklare aflevering en installatie door Verhuurder.

ARTIKEL 6 Gebruik en onderhoud
6.1 Huurder zal het Object zorgvuldig, volgens zijn bestemming en conform de 
bedieningshandleiding gebruiken en zal voldoen aan alle wettelijke en andere van 
overheidswege ingestelde voorschriften ter zake van het gebruik en de huur van 
het Object.
6.2 Huurder zal, met inachtneming van de aan hem door Verhuurder verstrekte 
richtlijnen, zoals opgenomen in aan Huurder verstrekte bedieningshandleiding 
ervoor zorg dragen dat het Object steeds in goede en werkbare staat verkeert 
en daartoe onderhoud en reparatie (van schade) - overeenkomstig het hem 
door Verhuurder verstrekte onderhoudsschema en de voorschriften - tijdig door 
Verhuurder doen laten uitvoeren. Alle nieuwe of vervangende onderdelen die aan 
of in het Object worden aangebracht blijven eigendom van Verhuurder.
6.3 Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het 
gebruik van het Object in strijd met de verstrekte richtlijnen, onrechtmatig en/of 
on(oordeel)kundig gebruik en/of verwaarlozing van het Object. Van verwaarlo-
zing van het Object zal in ieder geval sprake zijn wanneer de geplande onder-
houdswerkzaamheden ingevolge het toepasselijke onderhoudsschema niet of 
niet tijdig zijn uitgevoerd.
6.4 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dan wel herstel van schade zullen 
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uitsluitend worden uitgevoerd door Verhuurder of een door Verhuurder aange-
wezen bedrijf.
6.5 Huurder draagt zelf voor eigen rekening zorg voor het dagelijks en wekelijks 
“klein onderhoud” aan het Object als omschreven in de bedieningshandleiding, 
waarvan Huurder door ondertekening van de Overeenkomst verklaart een exem-
plaar te hebben ontvangen.
6.6 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden op grond van 
overtreding van wetten, verordeningen en bepalingen met betrekking tot de staat 
en het gebruik van het Object. Eventuele boetes zullen voor rekening van Huur-
der zijn en aan Huurder worden doorberekend met een verhoging van € 75,00 
ter compensatie van de door Verhuurder gemaakte administratie kosten.
6.7 Zonder toestemming van Verhuurder mag Huurder geen veranderingen 
aan het Object aanbrengen. Iedere verandering, waaronder het verwijderen van 
merktekens of nummers, is uitdrukkelijk verboden. Voor iedere verandering aan 
het Object is Huurder een direct opeisbare boete van € 5.000,00 aan Verhuurder 
verschuldigd, onverminderd Verhuurders recht op schadevergoeding.
6.8 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat 
waarin het Object verkeert. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent 
Huurder aan Verhuurder de uitdrukkelijke toestemming om het erf en/of gebouw 
te betreden waar het Object zich bevindt.
6.9 Bij overschrijding van de in bijlage I “Analyse van inzetomstandigheden” 
vermelde maximale bedrijfsuren zal Verhuurder aan het einde van de huurover-
eenkomst 0,5% van de huurprijs per overschreden bedrijfsuur aan Huurder in 
rekening brengen.
6.10 Huurder zal alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen 
worden gevergd om het risico van schade, diefstal, vermissing en verduistering 
te voorkomen. Ingeval van diefstal of verduistering van het Object dient Huurder 
daarvan onverwijld aangifte te doen bij de politie en stuurt Huurder binnen vijf 
werkdagen een kopie van het opgemaakte proces-verbaal aan Verhuurder. 
Huurder dient voorts aan te tonen dat het Object zich ten tijde van de diefstal of 
verduistering in een deugdelijke afgesloten ruimte bevond. Indien Huurder niet 
aan de ingevolge dit artikel op hem rustende verplichtingen voldoet, is Huurder 
aansprakelijk voor de schade die Verhuurder ten gevolge van de diefstal of 
verduistering lijdt.
6.11 Gedurende de huurperiode houdt de Huurder voor eigen rekening het 
Object in goede staat en bedrijfsklaar en heeft door middel van ondertekening 
van deze overeenkomst voor eigen rekening een onderhoudsovereenkomst 
afgesloten met Verhuurders leverancier of een door Verhuurder aangewezen 
bedrijf en zal Huurder zijn verplichtingen uit zodanige onderhoudsovereenkomst 
volledig nakomen. Alle onderdelen welke in verband met onderhoud of reparatie 
worden geleverd, worden bestanddeel van het Object en telkens eigendom van 
Verhuurder.

ARTIKEL 7 Onderverhuur en gebruik door derden
7.1 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het 
Huurder verboden het Object te verhuren, te verpanden of anderszins te bezwa-
ren en/of - met of zonder bestuurder - in gebruik aan derden af te staan, dan wel 
het Object naar het buitenland te verplaatsen en aldaar te gebruiken.
7.2 Bij iedere overtreding van dit artikel is Huurder, zonder voorafgaande ingebre-
kestelling, direct een opeisbare boete van € 2.500,00 per Object per dag dat de 
overtreding voortduurt, verschuldigd met een maximum van € 100.000,00. Deze 
boete treedt in geen geval in de plaats van de schadevergoeding die Verhuurder 
als gevolg van een overtreding van dit artikel op grond van de wet van Huurder 
kan vorderen. 

V. SCHADE

ARTIKEL 8 Vertraging levering / Algemene aansprakelijkheid
8.1 Verhuurder is bij eventuele vertraging van de overeengekomen levering niet 
schadeplichtig, indien Verhuurder aan Huurder een geschikt vervangend Object 
ter beschikking stelt. Indien Verhuurder echter om welke reden dan ook niet een 
geschikt vervangend Object ter beschikking stelt, is Verhuurder gedurende de 
periode dat Verhuurder in Verzuim raakt en Huurder hierdoor schade lijdt, aan 
Huurder een vaste vertragingsvergoeding verschuldigd, te weten 1/30 van de 
maandelijkse netto termijn van het desbetreffende Object voor iedere dag van de 
vertraging, waarvan het Object wegens de vertraging niet of niet tijdig volgens de 
Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt, echter maximaal ten bedrage van 
twee maandelijkse huurtermijnen.
8.2 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade 
van Huurder, zoals maar niet beperkt tot: verlies van voordeel of winst, verlies van 
gebruik, verlies van productie, andere financiële verliezen of uitgaven, anders dan 
in deze overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen.
8.3 De uitsluiting van aansprakelijkheid als in het vorige lid van dit artikel om-
schreven geldt niet:
- bij opzet;
- bij grove nalatigheid van wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende 
medewerkers, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is zoals bepaald in artikel 4 en 
artikel 8 lid 1.
- bij letsel tegen het leven, van het lichaam of de gezondheid voor zover het 
aanspraak van de desbetreffende persoon betreft;
- bij aanspraken op grond van productaansprakelijkheid;
- voor overige gevallen van een dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 9 Voorwaarden Object Schaderegeling
9. Schade aan het Object is enkel voor rekening van Verhuurder onder de in dit 
artikel genoemde voorwaarden:
a) de schade aan het Object dient te zijn ontstaan door en tijdens regulier gebruik 
volgens de door Verhuurder aan Huurder verstrekte gebruiksvoorwaarden van 
het Object op het in Nederland gelegen bedrijfsterrein van Huurder. Schade die 
is ontstaan bij gebruik van het Object op de openbare weg is te allen tijde van de 
werking van de object schaderegeling uitgesloten en komt derhalve altijd volledig 
voor rekening van Huurder;
b) uitsluitend Verhuurder of een door Verhuurder aangewezen bedrijf is gerech-
tigd tot reparatie van schade aan het Object. Afhankelijk van de hoogte van de 
noodzakelijke herstelkosten, behoudt Verhuurder zich het recht voor om naar 
haar goedvinden het Object als geheel verloren te beschouwen en de reparatie 
niet uit te voeren;
c) onder de object schaderegeling vallen niet:
- (meer)kosten ten gevolge van wijzigingen of verbeteringen aan het Object, die 
verder gaan dan enkele reparatie van de schade;
- (meer)kosten die ten gevolge van provisorisch of voorlopig herstel;
- (meer)kosten die ontstaan doordat Huurder de schade aan het Object niet door 
Verhuurder of een door haar aangewezen derde laat herstellen.
d) het eigen risico van € 500,00 wordt Huurder voor ieder schadegeval afzon-
derlijk in rekening gebracht. Indien de schade lager is dan het eigen risico per 
schadegeval, is de reparatie geheel voor rekening van Huurder. Indien de schade 
per schadegeval hoger is dan het eigen risico, wordt alleen het eigen risico bij 
Huurder in rekening gebracht;
e) Verhuurder is bevoegd de object schaderegeling en/of de Overeenkomst op 
te zeggen en/of het eigen risico en/of premie van Huurder te verhogen, indien 
er gedurende de looptijd van de Overeenkomst meerdere schades aan het 
Object worden toegebracht. De opzegging geschiedt schriftelijk. Verhuurder 
is bevoegd de object schaderegeling met onmiddellijke ingang op te zeggen, 
indien ongewijzigde voortzetting redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, 
bijvoorbeeld in het geval van roekeloos gebruik van het Object en/of gebruik van 
het Object in strijd met de gebruiksvoorwaarden;
f) na opzegging van de object schaderegeling zal Huurder direct een cascover-
zekering afsluiten waarbij Verhuurder of diens rechtsopvolger wordt aangewezen 
tot begunstigde voor uitkeringen van de verzekeraar terzake van schade aan het 
Object.
g) indien en voor zover schade aan het Object niet onder de werking van de ob-
ject schaderegeling valt, komt deze volledig voor rekening en risico van Huurder;
h) voor rekening van Huurder komt:
- alle schade aan het Object die toe te rekenen is aan (voorwaardelijk-) opzet of 
roekeloosheid van de Huurder;
- alle schade aan het Object veroorzaakt door een bestuurder die niet in bezit is 
van een geldig bedieningscertificaat;
- alle schade aan het Object door natuurgeweld zoals overstromingen en storm;
- alle schade aan het Object door brand of atoomkernreacties;
- alle schade aan het Object als gevolg van (burger)oorlog, rellen, onlusten, 
staking, terrorisme, inbeslagname en overige overheidsmaatregelen;
- alle schade aan het Object die veroorzaakt is door of toe te rekenen is aan een 
derde;
- alle vermogensschade, waaronder in het bijzonder worden begrepen boetes, 
schadeloosstelling aan derden, kosten van vervangende Objecten en gebruiks-
derving;
- iedere andere schade aan het Object niet door het gebruik van het Object 
veroorzaakt.

ARTIKEL 10 Schade, defecten, verhinderingen tot gebruik
10.1 Eventuele defecten of beschadigingen aan het Object of aan de daarop ge-
monteerde bedrijfsurenteller zullen door Huurder per ommegaande doch uiterlijk 
binnen maximaal 24 uur aan de Verhuurder worden gemeld.
10.2 Indien Huurder niet aan lid 1 van dit artikel voldoet, dan is Huurder, zonder 
voorafgaande ingebrekestelling, direct een opeisbare boete van € 100,00 per Ob-
ject per dag dat de overtreding voortduurt, verschuldigd met een maximum van € 
10.000,00. Deze boete treedt in geen geval in de plaats van de schadevergoeding 
die Verhuurder als gevolg van een overtreding van dit artikel op grond van de wet 
of deze Overeenkomst van Huurder kan vorderen.
10.3 Huurder is aansprakelijk voor alle door Verhuurder geleden schade, voor 
zover niet gedekt door de in artikel 9 genoemde object schaderegeling en artikel 
11 WA(M)-verzekering met betrekking tot het onder de Overeenkomst vallende 
Object en voor zover de kosten van herstel daarvan niet vallen onder de voor 
rekening van Verhuurder komende kosten van overeengekomen onderhoud, 
conform artikel 3 van de Overeenkomst.
10.4 Defecten aan de bedrijfsurenteller zal Huurder onverwijld door Verhuurder 
of een door Verhuurder aangewezen derde doen laten herstellen. Het aantal 
bedrijfsuren gemaakt in de periode waarin de bedrijfsurenteller defect was, zal in 
onderling overleg tussen Huurder en Verhuurder worden vastgesteld. Huurder zal 
op eerste verzoek van Verhuurder alle gewenste inlichtingen geven om een juiste 
vaststelling van het aantal bedrijfsuren mogelijk te maken.
10.5 Verhindering van Huurder om van het Object gebruik te maken zal - zelfs 
indien dit een gevolg mocht zijn van overmacht - geen invloed hebben op het 
voortduren van de huurovereenkomst of op de verschuldigdheid van enige huur-
termijn of andere door de Huurder aan Verhuurder verschuldigde betaling.
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10.6 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het verhuurde Object te vervangen 
door een Object van nagenoeg hetzelfde type. Het vervangende Object wordt 
alsdan geacht in de plaats te komen van het oorspronkelijk verhuurde Object. 
Indien Huurder vervanging van het Object verzoekt, zal, indien Verhuurder het 
verzoek inwilligt, het Object door Verhuurder worden vervangen op basis van als-
dan door Verhuurder te bepalen voorwaarden, vast te leggen in een alsdan nieuw 
tussen Verhuurder en Huurder op te maken contract.

ARTIKEL 11 WA(M)-Verzekering
11.1 Verhuurder zal het Object gedurende de looptijd van deze Overeenkomst 
verzekeren (via Aon Groep Nederland BV) voor Wettelijke Aansprakelijkheid 
(Motorrijtuigen). Huurder zal iedere schade onverwijld - binnen 24 uur - aan 
Verhuurder melden en vervolgens schriftelijk bevestigen door middel van het 
daartoe bestemde schadeformulier.
11.2 Huurder zal zorg dragen voor reclamatie bij en toezending van alle stukken 
aan de schadeafdeling van de bovengenoemde verzekeringsmakelaar. Uitke-
ringen zullen, met in achtneming van verzekeringsvoorwaarden en eigen risico, 
rechtstreeks aan Verhuurder plaatsvinden, tenzij de verzekeraar anders bepaalt.
11.3 Verhuurder is gerechtigd verhoging van de verzekeringspremies en andere 
verzekeringskosten ter zake van het Object aan Huurder via de huurprijs door te 
belasten. Indien de verzekeraar in verband met het schadeverloop of om welke 
andere reden dan ook, wijziging(en) aanbrengt in premie en/of eigen risico en/of 
verzekeringsvoorwaarden, zijn deze wijziging(en) vanaf het moment van het van 
kracht worden van deze aanpassing tevens op de Overeenkomst van toepassing.
11.4 Risico’s die niet door de WA(M)-verzekering worden gedekt (met inbegrip 
van een eigen risico van €1.250,00 per schadegeval voor WA(M) schade) zijn voor 
rekening en risico van Huurder.

VI. ONTBINDING

ARTIKEL 12 Maatregelen derden, surseance en faillissement
12.1 Huurder is verplicht Verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen, indien 
derden rechten ten aanzien van het Object willen doen gelden, van eventuele 
beslaglegging op Huurders goederen en/of het Object, dan wel een voornemen 
of aankondiging tot een dergelijk beslag, voorts van zijn faillissement of zijn 
aanvraag tot het verlenen van surseance of faillissement.
12.2 Huurder is verplicht bedoelde derden, de beslagleggende deurwaarder, de 
curator of de bewindvoerder terstond inzage te geven in de Overeenkomst en 
deze te doen blijken van het eigendom van Verhuurder van het Object. Verhuur-
der zal in zodanig geval ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig 
geoordeelde maatregelen, ook ten name van Huurder kunnen treffen. De kosten 
van zodanige maatregelen zijn voor rekening van Huurder, tenzij de aanleiding 
tot die maatregelen is gelegen in een omstandigheid die uitsluitend aan Verhuur-
der is toe te rekenen.

ARTIKEL 13 Tussentijdse beëindiging
13.1 Partijen hebben, onverminderd de wettelijke gronden voor beëindiging, het 
recht om met onmiddellijke ingang deze Overeenkomst te ontbinden, indien de 
andere partij:
- surseance van betaling heeft aangevraagd;
- in staat van faillissement is verklaard althans zij haar faillissement heeft aange-
vraagd;
- besluit tot ontbinding van haar onderneming;
- haar onderneming of een deel daarvan waarop deze Overeenkomst betrekking 
heeft, staakt;
- een besluit tot beëindiging van haar bedrijfsvoering heeft genomen;
- haar rechtsvorm wijzigt;
- door beslag, welk beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, niet langer 
vrijelijk over een substantieel deel van haar vermogen beschikt.
13.2 Indien één of meer van de gevallen, als hiervoor onder lid 1 van dit artikel 
bedoeld, zich bij Huurder voordoen, is Huurder aan Verhuurder verschuldigd res-
pectievelijk zullen ineens opeisbaar zijn: alle gedurende de huurperiode vervallen 
doch nog niet door Huurder betaalde bedragen, alsmede alle huurtermijnen 
die gedurende het resterende deel van de overeengekomen huurperiode nog 
zullen vervallen en voorts vermeerderd met de in de calculatie van de huurprijs 
opgenomen restwaarde van het Object, zulks onverminderd het recht van Ver-
huurder op vergoeding van de kosten van het terughalen, verkoopklaar maken 
en verkopen van het Object. Verhuurder is dan gerechtigd het teruggenomen 
Object te gelde te maken en de opbrengst daarvan in mindering te doen stellen 
op hetgeen Huurder nog verschuldigd is, op grond van de Overeenkomst. De 
boeken van Verhuurder zullen het bestaan en het beloop van Huurders schuld 
behoudens tegenbewijs bewijzen.

ARTIKEL 14 Verplichtingen einde huurovereenkomst
14.1 Bij het eindigen van de Overeenkomst zal Huurder het Object voor zijn reke-
ning en risico binnen 24 uur in goede staat - behoudens normale gebruiksslijtage 
– en volgens de instructies van Verhuurder aan Huurder retourneren op een door 
Verhuurder aan te wijzen locatie in Nederland.
14.2 Een recht van retentie, verrekening en/of opschorting van Huurder, op grond 
van welke aanspraken dan ook, tegenover Verhuurder is uitgesloten. Bij terug-
gave/inname van het Object zal Verhuurder een schaderapport opmaken. Alle 
reparaties die niet het gevolg zijn van normale “Fair Wear & Tear” zullen Huurder 

in rekening gebracht worden. In dat geval is de object schaderegeling als bedoeld 
in artikel 9 niet van toepassing, tenzij de schade overeenkomstig de object scha-
deregeling voor het einde van de overeenkomst tijdig is gemeld.
14.3 De Huurder dient het Object nadat de Overeenkomst is geëindigd – voor 
zover nodig en naar instructie van Verhuurder en op kosten en risico van Huurder 
– te demonteren en te allen tijde in gereinigde toestand op de door Verhuurder 
aangewezen locatie terug te geven.
14.4 Op kosten van Huurder kan Verhuurder alle beschadigingen en/of wijzi-
gingen aan het Object waarvoor Verhuurder geen uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming heeft gegeven en/of aanzienlijke vervuilingen laten verwijderen 
dan wel repareren. Huurder draagt de kosten van het demonteren en vervangen 
van alle onderdelen die zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
Verhuurder door Huurder aan het Object zijn gemonteerd en/of vervangen.
14.5 Indien Verhuurder constateert dat er onderdelen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming door of in opdracht van Huurder zijn gemonteerd of 
vervangen, is Huurder, naast de verplichting tot het vergoeden van alle hieruit 
voortvloeiende door Verhuurder geleden schade en zonder dat hiervoor een 
ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per Object 
aan Verhuurder verschuldigd.
14.6 Mochten Verhuurder en de Huurder het niet met elkaar eens worden over 
de toestand van het Object bij teruggave, dan zal een onafhankelijke deskundige 
met het inspecteren van het Object worden belast. De kosten van het deskundi-
genrapport worden door Partijen ieder voor de helft gedragen.
14.7 Wanneer de Huurder het Object niet voordat de Overeenkomst is geëindigd 
aan Verhuurder retourneert, dan is Huurder over de periode dat Verhuurder het 
Object mist, een gebruiksvergoeding verschuldigd. Deze gebruiksvergoeding is 
gelijk aan de op dat moment geldende Huurprijs. Naast deze gebruiksvergoeding 
heeft Huurder de verplichting om alle schade die Verhuurder in het hiervoor 
omschreven geval lijdt en die meer dan deze gebruiksvergoeding bedraagt, op 
eerste aanzegging aan Verhuurder te vergoeden. Ongeacht deze gebruiksver-
goeding bevestigen Partijen door ondertekening van de Overeenkomst, dat er in 
geen geval sprake zal zijn van een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst 
en dat het Object na verloop van de overeengekomen looptijd, te allen tijde en 
voor rekening en risico van Huurder door Verhuurder mag worden opgeëist.

VII. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 15 Overdracht rechten en verplichtingen
15. Verhuurder is gemachtigd voor de financiering van het Object al haar rechten, 
waaronder het eigendom van het Object, uit de Overeenkomst over te dragen 
aan een financieringsmaatschappij. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met 
een dergelijke overdracht akkoord en zal de eventueel daartoe op te maken 
documenten ondertekenen en de overdracht erkennen.

ARTIKEL 16 Fiscale rechten
16. Op grond van de Overeenkomst is Jungheinrich Finance B.V. zowel juridisch 
als economisch eigenaar van het Object. Aan deze vennootschap komen alle 
fiscale rechten met betrekking tot het Object toe. Huurder zal zich van iedere 
aanspraak dienaangaande onthouden.

ARTIKEL 17 (Buitengerechtelijke) kosten
17. Alle kosten door Verhuurder te maken en alle bedragen (incl. belastingen) 
door Verhuurder te betalen tot behoud en uitoefening van haar rechten, zowel 
gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn ten laste van Huurder.

ARTIKEL 18 Overige bepalingen
18.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of deze voorwaar-
den niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden 
toegepast, zullen de Overeenkomst en/of deze voorwaarden voor het overige 
van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn 
dan wel rechtens niet kunnen worden toegepast, overleg plegen teneinde een 
vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aan-
sluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
18.2 De ondergetekenden verklaren door het plaatsen van hun handtekening, dat 
zij bevoegd zijn de Overeenkomst aan te gaan voor zich of namens de respec-
tieve rechtspersonen, waarvoor zij tekenen, dat zij de bepalingen hunner statuten 
in acht zullen nemen en dat alle noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld.
18.3 De rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn niet over-
draagbaar behoudens na schriftelijke toestemming van de andere Partij.
18.4 Partijen kiezen voor de uitvoering van deze overeenkomst woonplaats op 
de adressen als in het hoofd van de Overeenkomst vermeld, tenzij schriftelijk een 
ander adres wordt opgegeven.
18.5 Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 19 Geschillen en toepasselijk recht
19.1 Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing.
19.2 Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te ‘s-Gravenhage bij uitslui-
ting competent.
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Artikel 1. Definities; toepassingsgebied
1.1 In deze algemene trainingsvoorwaarden (hierna: de ‘Voorwaarden’) wordt 
verstaan onder:
Leverancier: een BMWT lidbedrijf; Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die 
zich heeft ingeschreven voor een Training bij Leverancier of die deelneemt aan 
een Training en/of de rechtspersoon die werknemer(s) heeft ingeschreven voor 
een Training bij Leverancier of werknemer(s) laat deelnemen aan een Training; 
Training(en): alle cursussen, trainingen of opleidingen, online of anderszins, die 
door Leverancier worden verzorgd.
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, offertes en 
aanbiedingen aan en overeenkomsten en (rechts)handelingen met Deelnemer. 
Algemene voorwaarden van Deelnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Voorwaarden kunnen alleen 
schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Inschrijving;
2.1 Inschrijving voor Trainingen vindt plaats via het (elektronische) inschrijf-
formulier. Door ondertekening of het (online) invullen van het inschrijfformulier 
verklaart Deelnemer deze Voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee 
akkoord te gaan.
2.2 Na ontvangst van de inschrijving stuurt Leverancier een schriftelijke bevesti-
ging aan Deelnemer, tezamen met de factuur voor de betreffende Training(en), 
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de factuur op een later moment 
volgt. Na ontvangst van de inschrijving stuurt Leverancier een schriftelijke 
bevestiging aan Deelnemer, tezamen met de factuur voor de betreffende 
Training(en), tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de factuur op een later 
moment volgt.
2.3 Indien het inschrijfformulier niet volledig, niet correct of niet naar waarheid 
is ingevuld, is Leverancier gerechtigd de Deelnemer(s) de toegang tot de Trai-
ning te weigeren. Indien de factuur voor de Training reeds is voldaan, bestaat 
geen recht op terugbetaling daarvan.
 
Artikel 3. Training – tijd, plaats, certificaat
3.1 Trainingen worden verzorgd tussen de tijdstippen en in de plaats vermeld in 
de bevestiging van de inschrijving.
3.2 Lunch(es), koffie, thee of frisdranken worden door Leverancier aangeboden 
en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs voor de Training, tenzij anders 
is vermeld in de bevestiging van de inschrijving.
3.3 Na succesvolle voltooiing van de Training, zal Leverancier een certificaat 
aan de Deelnemer ter beschikking stellen ten bewijze van de deelname en 
afronding van de Training.

Artikel 4  Facturering en betaling
4.1 De door Leverancier gehanteerde prijzen voor Trainingen zijn in Euro en 
exclusief btw, tenzij anders is aangegeven in de bevestiging van de inschrijving.
4.2 Facturen dienen voor aanvang van de Training te zijn voldaan, tenzij uit-
drukkelijk anders is overeengekomen. Leverancier is gerechtigd de Deelnemer 
de toegang tot de Training te weigeren indien betaling niet tijdig heeft plaats-
gevonden, dit onverminderd zijn overige rechten, zoals, maar niet beperkt tot, 
het alsnog vorderen van betaling.
4.3 Deelnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten of 
facturen te verrekenen met eventuele vorderingen op Leverancier.
4.4 Leverancier behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijs van de Trai-
ning te wijzigen. Indien Leverancier de prijs van de Training verhoogt nadat de 
inschrijving heeft plaatsgevonden of is bevestigd, zal Leverancier de Deelnemer 
daarvan op de hoogte brengen. De Deelnemer is alsdan gerechtigd zijn in-
schrijving te annuleren en Leverancier zal, voor zover van toepassing, de reeds 
betaalde prijs restitueren, mits de annulering schriftelijk binnen 5 werkdagen na 
aankondiging van de prijsverhoging heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Ontzegging deelname Training
5.1 Indien het kennisniveau van een Deelnemer voor een bepaalde Training 
onvoldoende is, of Leverancier het vermoeden heeft dat het kennisniveau on-
voldoende is, is Leverancier gerechtigd de Deelnemer, vanwege veiligheids- of 
andere redenen, de toegang tot de Training te weigeren of verdere deelname 
aan de Training te ontzeggen.
5.2 Indien een Deelnemer zich hinderlijk gedraagt, onder invloed van drank 
en/of drugs verkeert, of gevaar scheppende situaties creëert gedurende de 
Training, is Leverancier gerechtigd de Deelnemer verdere deelname aan de 
Training te ontzeggen.
 
Artikel 6. Annuleren en vervangen
6.1 De Deelnemer kan zijn inschrijving uitsluitend schriftelijk annuleren. Indien 
een annulering tot 10 kalenderdagen voor de datum van de Training door 

Leverancier is ontvangen, is deze annulering zonder kosten voor Deelnemer en 
zal, voor zover betaling van de factuur reeds heeft plaatsgevonden, de betaling 
voor de Training door Leverancier worden gerestitueerd.
6.2 In geval een annulering door Leverancier tussen 6 en 10 dagen voor de 
datum van de Training is ontvangen, is Leverancier gerechtigd 50% van de 
deelnamekosten aan Deelnemer in rekening te brengen.
6.3 Indien Leverancier een annulering 5 dagen of korter voor de datum van de 
Training ontvangt, is Leverancier gerechtigd de volledige prijs voor de Training 
in rekening te brengen.
6.4 De regeling als bedoeld in de artikelen 6.1 – 6.3 is van toepassing, ongeacht 
de reden voor annulering.
6.5 Leverancier behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling 
voor een Training deze te annuleren. Indien de factuur voor de geannuleerde 
Training reeds is voldaan, is Deelnemer gerechtigd deel te nemen aan de eerst-
volgende soortgelijke Training. Er bestaat geen recht op restitutie van de reeds 
betaalde factuur.
6.6 In geval van verhindering van een Deelnemer kan een vervanger de Training 
volgen, mits Leverancier hierover schriftelijk wordt geïnformeerd en de gege-
vens van de vervanger uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de Training schriftelijk 
aan Leverancier worden gecommuniceerd.

Artikel 7. Wijziging
7.1 Leverancier behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, 
wijzigingen in de inhoud, data, plaats en overige specificaties van Trainingen 
door te voeren. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en 
schade van Deelnemer die hieruit voortvloeien. Indien een nieuwe datum voor 
een Training is bepaald en Deelnemer op die datum verhinderd is en de factuur 
voor de Training reeds is voldaan, is Deelnemer gerechtigd deel te nemen aan 
de eerstvolgende soortgelijke Training. Er bestaat geen recht op restitutie van 
de reeds betaalde factuur.

Artikel 8. Intellectuele Eigendom
8.1 De intellectuele eigendomsrechten op door Leverancier verstrekt cursus-
materiaal, zoals, maar niet beperkt tot, handboeken, brochures en sheets, be-
rusten bij Leverancier, diens licentiegever(s) of derde rechthebbenden. Dergelijk 
studiemateriaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Deelnemer 
en mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden verstrekt.
8.2 Indien Deelnemer in strijd handelt met het bepaalde in artikel 8.1, is hij een 
eenmalige boete van € 5.000,- verschuldigd aan Leverancier. Leverancier is 
daarnaast gerechtigd de door Leverancier geleden schade te vorderen van 
Deelnemer.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Voor de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Deelnemer voor schade, 
gelden de volgende bepalingen:
a. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan 

niet de dood ten gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft 
Deelnemer recht op een vergoeding voor zover Leverancier ter zake een 
uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien 
verstande dat per schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt.

b. Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van 
een zaak en daaruit voortvloeiende schade heeft Deelnemer recht op een 
vergoeding voor zover Leverancier terzake een uitkering onder een aan-
sprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat hiervoor 
per schadegeval of reeks met elkaar samenhangende schadegevallen een 
maximum van Euro 45.450,- geldt.

c. Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft Deelnemer 
geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of be-
wuste roekeloosheid van enkel het leidinggevend personeel van Leverancier.

d. Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat hij verzekerd is voor wettelijke aan-
sprakelijkheid en ongevallen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en jurisdictie
10.1 De rechtsbetrekking tussen Leverancier en Deelnemer wordt uitsluitend 
beheerst door Nederlands recht.
10.2 Alle geschillen tussen Leverancier en Deelnemer zullen uitsluitend worden 
beslecht door de rechter binnen wiens ressort Leverancier zijn hoofdvesti-
ging heeft. Leverancier blijft echter bevoegd Deelnemer ook in rechte aan 
te spreken – naar keuze van Leverancier – bij de rechter in wiens ressort de 
hoofdvestiging van Deelnemer is gelegen of de Deelnemer woonachtig is.
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