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Leveringen geschieden uitsluitend volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden van de B.M.W.T. 
 

Verhuurvoorwaarden Jungheinrich Nederland BV 
 

Algemeen 
1. Deze Verhuurvoorwaarden Jungheinrich Nederland B.V. gelden naast de Algemene 
Verhuurvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in 
Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T. 
gevestigd te ’s-Gravenhage (hierna BMWT-Verhuurvoorwaarden), gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage d.d. 07 januari 2009. De voormelde voorwaarden zijn 
te raadplegen (en te downloaden) via de website van Jungheinrich Nederland B.V. via de link: 
www.jungheinrich.nl/leveringsvoorwaarden. Op eerste verzoek zenden wij u een exemplaar van de 
verhuurvoorwaarden toe. 
2. Tenzij hiervan in deze Verhuurvoorwaarden Jungheinrich Nederland B.V. wordt afgeweken, 
gelden de BMWT-Verhuurvoorwaarden. 
3. Indien en voor zover er tussen Jungheinrich en uw firma een (internationale) Framework 
Agreement bestaat waarin de verhuur van hef- en magazijntrucks is geregeld, dan prevaleert het 
daarin bepaalde op deze ‘Verhuurvoorwaarden Jungheinrich Nederland B.V.’ en de ‘BMWT-
Verhuurvoorwaarden’. 
4. Deze Verhuurvoorwaarden Jungheinrich Nederland B.V. treden in werking per 01-01-2021. 
 
1. (Huur)prijzen en tarieven 
1.1 Alle in offertes en/of overeenkomsten vermelde (huur)prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, 
transport- en brandstofkosten en zijn gebaseerd op een gemiddeld maximaal gebruik van 100 uur 
per maand. Bij meergebruik volgt achteraf een verrekening. 
1.2 Kleine (dagelijkse) onderhoudswerkzaamheden tijdens het gebruik zijn niet in de huurprijs 
inbegrepen. Hieronder wordt verstaan: schoonmaken van het Huurobject, bijvullen van batterijen 
en vervangen van zekeringen. 
 
2. Acceptatie van de huuropdracht 
2.1 Na opdracht ontvangt Huurder een huurcontract dat Huurder zo spoedig mogelijk door een 
daartoe bevoegd persoon van Huurders organisatie ondertekend retour dient te sturen aan 
Verhuurder.  
2.2 Indien er een inkoopreferentie en/of purchase order (P.O.) nummer dient te worden vermeld op 
facturen en/of andere correspondentie van Verhuurder aan Huurder, dient Huurder dit uiterlijk bij 
de acceptatie/ondertekening van het huurcontract aan Verhuurder kenbaar te maken, bij gebreke 
waarvan Huurder zich niet meer kan beroepen op het ontbreken van een inkoopreferentie en/of 
P.O. nummer op facturen en/of andere correspondentie. 
2.3 Bij opdracht is Verhuurder verplicht om de kredietwaardigheid van Huurder te beoordelen. 
Verhuurder behoudt zich het recht voor om afwijkende betalingsafspraken met Huurder te maken 
of de huuropdracht af te wijzen. 
 
3. Facturatie en betaling  
3.1 Facturatie vindt plaats per einde maand of direct na afloop van de huurperiode. 
3.2 Betaling binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.  
 
4. Opzegtermijn 
Op alle huuropdrachten is een standaard schriftelijke opzegtermijn van 24 uur van toepassing. 
Echter, bij verhuur langer dan zes (6) maanden of voor onbepaalde tijd geldt een schriftelijke 
opzegtermijn van één (1) maand, tenzij anders vermeld in de offerte van Verhuurder en/of het 
huurcontract.. 
 
5. Verzekering 
5.1 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (“W.A.(M.)”) 
a. Het Huurobject is door Verhuurder W.A.(M.) verzekerd.  
b. Het eigen risico voor de Huurder bedraagt € 1.250,- per schadegeval voor materiele schade en 
€ 2.500,- per schadegeval voor letselschade.  
c. De door Verhuurder afgesloten W.A.(M.)-verzekering voldoet aan de eisen zoals bij de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.(M.)) is gesteld. 
d. De maximale W.A.(M.)-dekking is gelijk aan de wettelijk vastgelegde minimale verzekerde 
sommen voor aansprakelijkheid van een motorrijtuig.  
e. Van de W.A.(M)-dekking is uitgesloten de schade aan gebouwen en/of goederen, die de Huurder 
onder zich heeft of waarvan Huurder eigenaar, gebruiker, lessee, huurkoper of huurder is. 
 
f. Risico’s die niet door de W.A.(M.)-verzekering worden gedekt - met inbegrip van de onder 5.1 
sub b bedoelde eigen risico’s – zijn voor rekening van Huurder. 
g. Huurder zal iedere schade onverwijld doch uiterlijk binnen 24 uur aan Verhuurder melden en 
vervolgens schriftelijk bevestigen door middel van het daartoe bestemde schadeformulier. 
h. Huurder zal zorgdragen voor reclamatie bij en toezending van alle stukken aan de 
schadeafdeling van de verzekeringsmakelaar.  
i. Verhuurder is gerechtigd verhoging van de verzekeringspremies en andere verzekeringskosten 
ter zake van het Huurobject 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 Huurovereenkomst van toepassing. 
 
5.2 Huurder is verplicht Verhuurder vooraf schriftelijk te informeren indien het Huurobject zal 
worden gebruikt: 
a. op het terrein van een vliegveld, dan wel voor werkzaamheden aan of in nabijheid van vliegtuigen 
en/of aanverwante objecten; 
b. voor werkzaamheden die (mogelijke) blootstelling aan asbest of giftige substanties met zich mee 
brengen. Bij het inleveren van het Huurobject overhandigt Huurder een schriftelijke verklaring van 
een gecertificeerde deskundige dat het Huurobject vrij is van (enig residu) van asbest of giftige 
substanties, bij gebreke waarvan Huurder aansprakelijk zal worden gesteld voor alle kosten en 
schade die voorvloeien uit de reiniging van het Huurobject. 
 
5.3 Allrisk (Volledige Casco) Verzekering 
a. Het wordt Huurder aanbevolen een Allriskverzekering tegen Casco schades (Volledige 
Cascoverzekering) voor elk Huurobject af te sluiten.  
b. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle gevolgen van het niet Allrisk verzekeren van het 
Huurobject. 
c. De Huurder dient schade aan het Huurobject binnen 24 uur schriftelijk aan Verhuurder te melden. 
 

 
5. Ingeval van schade aan het Huurobject is Verhuurder gemachtigd om twee (2) weken extra huur 
in rekening te brengen, onverminderd het recht van Verhuurder om naast de twee weken extra 
huur, volledige schadevergoeding van Huurder te vorderen. 
 
6. Inbedrijfstelling 
Bij de levering van heftrucks, magazijntrucks en bijbehorende apparatuur zorgt Verhuurder voor 
een korte gebruiksinstructie. Montage en demontage van door Huurder aangeleverde toebehoren 
en/of (RF)apparatuur zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld in de offerte van Verhuurder en/of 
het huurcontract. Deze werkzaamheden kunnen desgewenst op basis van nacalculatie tegen 
geldende tarieven worden uitgevoerd. Door Jungheinrich Nederland B.V. te leveren 
montagematerialen (zoals bijvoorbeeld montagebeugels, bekabeling, omvormer) worden in 
rekening gebracht op basis van koop. 
 
7. Gebruik 
Verandering van de aansluiting van gelijkrichter(s) bij de elektrische trucks aan het stroomnet dient 
door een vakkundig persoon te geschieden. 
 
8. Hoogwerkers 
In geval van de (ver)huur van hoogwerkers gelden tevens de navolgende bepalingen, welke in dat 
geval prevaleren op het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 7 en 9 van onderhavige voorwaarden: 
8.1 Huurder dient ervoor te zorgen dat alleen naar behoren opgeleide en ervaren operators en 
monteurs het Huurobject gebruiken, bedienen of het dagelijks onderhoud uitvoeren aan het 
Huurobject, en dat het Huurobject wordt bediend binnen de limieten voor veilige bediening conform 
alle geldende Arbo- en overige toepasselijke wetgeving op het gebied van veiligheid. 
8.2 Huurder is verplicht Verhuurder direct doch uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk op de hoogte te 
stellen indien hij enig defect of schade aan het Huurobject constateert of had kunnen constateren.  
8.3 Het van toepassing zijnde eigen risico van de W.A.(M)-verzekering bedraagt € 2.500,-- per 
gebeurtenis. 
8.4 In afwijking van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 4 van deze Verhuurvoorwaarden, geldt 
voor hoogwerkers dat indien geen einddatum is overeengekomen, de huur eindigt na mededeling 
van Verhuurder, tenzij Huurder tijdig een verzoek tot verlenging heeft ingediend en Verhuurder 
daarmee akkoord is gegaan. Zonder dat akkoord is Huurder per dag een vergoeding verschuldigd 
gelijk aan de vergoeding over de overeengekomen huurperiode tot en met de dag waarop het 
Huurobject door Verhuurder is opgehaald. 
8.5 Alle door Verhuurder voor de levering van de hoogwerkers gespecificeerde datums zijn 
indicatief en niet-bindend. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of 
kosten van welke aard dan ook, in geval van een latere levering. 
 
9. Last 
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt aan de last. 
Huurder is gehouden een lastverzekering af te sluiten. 
 

 
 


