ondertekenen, dan wel daartegen gemotiveerd
bezwaar maken.

Algemene voorwaarden VolkerWessels Materieel &
Logistiek, januari 2021
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle door VolkerWessels Materieel & Logistiek, hierna
te noemen: ‘verhuurder’, gedane aanbiedingen en met
haar wederpartij, hierna te noemen: ‘huurder’,
gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, voor
zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 2: Beschrijving gehuurde
2.1

Het gehuurde wordt beschreven in de bij deze
algemene voorwaarden behorende overeenkomst.
Alle in de overeenkomst beschreven eigenschappen
zijn uitsluitend indicatief.

3.4 In geval van verhuur van materieel op basis van
zogenaamde draaiuren, is de prijs gebaseerd op
gebruik van het materieel gedurende ten hoogste
veertig (40) uren per week. De huurder zal wekelijks
aan de verhuurder een opgaaf verstrekken van het
aantal gebruikte uren. Bij gebruik gedurende meer
dan veertig (40) uren per week, is voor ieder extra
uur of gedeelte van een uur een toeslag
verschuldigd.
3.5 Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen
6, 7 en 11 van deze voorwaarden komen voor
rekening van de huurder de kosten van:
1.
hijsstroppen en andere hulpmaterialen alsmede
verbruiksartikelen, olie, brandstof en slijtdelen;
2.
wijzigingen die door de huurder in of aan het
gehuurde worden aangebracht;
3.
aan huurder toerekenbare defecten aan het
gehuurde, alsmede schade of verlies van het
gehuurde. Voor rekening van de huurder zijn
voorts alle rechten of belastingen die wegens of
in verband met de overeenkomst mochten
worden geheven, met inbegrip van, doch niet
beperkt tot, precariorechten en legeskosten.

Artikel 3: Huurprijs
3.1 De huurprijs wordt vastgesteld per werkweek (5
dagen per week) en berekend over een termijn zoals
in overeenkomst is overeengekomen, doch minimaal
over een termijn van één week, tenzij in de
overeenkomst
een
kortere
termijn
is
overeengekomen. Over de dag van aan– en afvoer
wordt huur berekend. Indien het gehuurde door
huurder geretourneerd moet worden en zulks geschiedt
niet binnen de overeengekomen huurtermijn, dan
wordt de huurprijs doorberekend tot het moment dat
het gehuurde alsnog geretourneerd wordt,
onverminderd het recht van verhuurder om de
eventueel geleden schade op huurder te verhalen.
3.2 Over vakantie en feestdagen en/of andere dagen
waarop niet wordt gewerkt, blijft de huurder verplicht
de overeengekomen huurprijs te voldoen. Deze
betalingsverplichting geldt ook ingeval van een
werkstaking of andere omstandigheid, die de normale
voortgang in het bedrijf van de huurder verstoort.
Voorts blijft de huurder verplicht de overeengekomen
huurprijs te voldoen in geval van vertraging die
tijdens het laden of lossen, dan wel tijdens het
transport van het materieel ontstaat, alsmede
gedurende de tijd waarin de huurder geen gebruik
kan maken van het materieel, als gevolg van schade
en/of een defect, tenzij deze omstandigheid
toerekenbaar is aan verhuurder.
3.3 In geval van verhuur van bemand materieel is het
uurtarief voor het bijbehorend personeel gebaseerd
op de toepasselijke CAO. Betreffende medewerker
zal namens verhuurder wekelijks aan de huurder een
opgaaf verstrekken van het aantal gewerkte uren.
Huurder zal deze opgaaf ter goedkeuring

3.6 Verhuurder behoudt zich de mogelijkheid voor om
jaarlijks, per 1 januari, de overeengekomen huurprijs
aan te passen. Huurder heeft het recht de
overeenkomst te beëindigen, indien hij met de
verhoging niet akkoord gaat, in welk geval hij het
gehuurde binnen 2 weken na de mededeling van
verhuurder, op zijn kosten aan de verhuurder zal
overdragen.
3.7 Per project betaalt de huurder over het, op regie
gehuurde, dat eigendom is van verhuurder nooit
meer dan de nieuwwaarde van het materieel.
Artikel 4: Betaling
4.1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30
dagen na factuurdatum. Zonder korting of
compensatie, door storting of overschrijving op de
bankrekening van de verhuurder. De verhuurder is te
allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling van de
volledige of gedeeltelijke huurprijs of daarvoor een
zekerheid te verlangen. Eventuele geschillen tussen
de verhuurder en de huurder geven de huurder niet
het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
4.2 Indien de huurder de factuur niet tijdig betaalt is hij
met ingang van de dag waarop de betalingstermijn
verstreken is van rechtswege in gebreke en is hij over
het uitstaande bedrag één (1) procent rente per
maand, of per gedeelte van een maand, verschuldigd
tot de dag van betaling.
4.3 Voorts is de verhuurder gerechtigd om indien de
huurder niet of niet tijdig betaalt de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling
te ontbinden.
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4.4 Onverminderd zijn overige bevoegdheden heeft
verhuurder het recht het gehuurde dat huurder onder
zich houdt terug te nemen. Voor dat geval verleent de
huurder de verhuurder onherroepelijk het recht zich
toegang te verschaffen tot zijn terreinen en opstallen,
alsmede tot andere plaatsen waar zich materieel mocht
bevinden.
4.5 Alle
gerechtelijke
en
buitengerechtelijke
incassokosten worden tenminste op vijftien (15)
procent van het uitstaande bedrag gesteld.
Artikel 5: Huurtermijn

6.4 Bestelling en afmelding van het op regie gehuurde
dienen uitsluitend via portal.materieeldienst.nl te
worden gedaan.
6.5 De risico’s die verband houden met het transport van
het gehuurde komen voor rekening van de
verhuurder, voor zover het transport door verhuurder
wordt uitgevoerd. In alle andere gevallen komt dit
risico voor rekening van huurder.
Artikel 7: Gebruik

5.1 Een overeenkomst kan worden aangegaan voor
onbepaalde of voor bepaalde tijd. De huurtermijn van
een overeenkomst voor bepaalde tijd vangt aan en
eindigt op, en met inbegrip van, de in de
overeenkomst
vermelde
kalenderdagen.
De
eventuele verlenging van een overeenkomst voor
bepaalde tijd wordt schriftelijk vastgelegd.

7.1 De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de
huurtermijn te gebruiken als een goed huisvader, in
goede staat te houden en het slechts te gebruiken
overeenkomstig zijn bestemming. De veiligheidsinstructies en bedieningsvoorschriften worden,
indien van toepassing, bij de aflevering aan huurder
ter beschikking gesteld en/of zijn gepubliceerd op
portal.materieeldienst.nl en dienen door huurder in
acht te worden genomen.

5.2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd vangt aan op
het in overeenkomst bepaalde aanvangsmoment en
eindigt door opzegging door één der partijen met
inachtneming van een termijn van tenminste acht (8)
werkdagen,
tenzij
schriftelijk
anders
is
overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden.

7.2 Het is de huurder zonder schriftelijke toestemming
van de verhuurder niet toegestaan het gehuurde te
verhuren aan een derde of op andere wijze aan een
derde in gebruik af te staan. Huurder mag het
gehuurde evenmin zonder schriftelijke toestemming
van
de
verhuurder
wegvoeren
van
de
overeengekomen materieellocatie.

Artikel 6: Aflevering

7.3 Montage en demontage en/of bediening van het
gehuurde mag uitsluitend worden uitgevoerd door,
vanwege of met toestemming en op aanwijzing van de
verhuurder.

6.1 De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de
nodige verzendinstructies toe te zenden. De
verzendinstructies
bevatten
tenminste
een
beschrijving van het gehuurde, het overeengekomen
tijdstip van ontvangst van het gehuurde en de locatie
van het aanvoeradres. Ter plaatse van het
aanvoeradres moet de huurder voor voldoende
losfaciliteiten zorgdragen. De huurder is verplicht al
het mogelijke te doen om te bereiken dat het
gehuurde onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan
worden genomen. Bij ontvangst dient door huurder
de order voor ontvangst van de goederen te worden
afgetekend. De hierop vermelde hoeveelheden en
hoedanigheden van de (af)geleverde goederen,
worden geacht juist te zijn, tenzij de huurder binnen
twee werkdagen schriftelijk reclameert.
6.2 De huurder heeft het recht het gehuurde voor
verzending te keuren of te laten keuren. Indien de
huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij
geacht het gehuurde in goede en gebruiksklare staat
te hebben ontvangen.
6.3 Reclames ter zake van schade dienen terstond na
ontvangst van het gehuurde te worden gemeld en
vervolgens binnen twee (2) werkdagen schriftelijk te
worden bevestigd. Na verloop van deze periode heeft
huurder haar rechten ter zake verwerkt. Bij gebreke
van tijdige melding c.q. bevestiging wordt het
gehuurde geacht in goede staat en zonder
tekortkomingen te zijn afgeleverd.

7.4 Bediening van het gehuurde mag alleen worden
uitgevoerd
door
aantoonbaar
gekwalificeerd
personeel. In de situatie dat verhuurder geen
bedienend
personeel
levert,
is
het
de
verantwoordelijkheid van de huurder dat bediening
van het gehuurde alleen wordt uitgevoerd door
aantoonbaar gekwalificeerd personeel. De verhuurder
behoudt het recht deze aanwijzing in te trekken bij
ongeoorloofde bediening.
7.5 De kosten van montage en demontage, alsmede de
bedieningskosten zijn voor rekening van de huurder.
7.6 Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of
aan het gehuurde aan te brengen, anders dan met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verhuurder. De kosten zijn voor rekening van de
huurder.
7.7 Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat
daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is,
indien het gehuurde niet overeenkomstig haar
bestemming wordt gebruikt, wordt verwaarloosd,
ondeskundig gebruikt wordt, onrechtmatig wordt
gebruikt of wanneer huurder anderszins op enige
wijze in gebreke blijft.
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Artikel 8: Keuringen, onderhoud en herstel
8.1 Al het gehuurde is gekeurd en heeft na aflevering een
geldige keuringstermijn van tenminste zes maanden.
Van deze keuringstermijn zijn uitgezonderd vaste
ketenparken, terreininstallaties en het gehuurde,
waarvan de huurtermijn zes maanden overstijgt,
hiervoor geldt een keuringstermijn van drie jaren.
Huurder is gerechtigd, voor eigen rekening, met
verhuurder een kortere keuringstermijn overeen te
komen.
8.2 Huurder is gehouden, wanneer het gehuurde
voorzien is van een keuringssticker waarvan de
wettelijke keuringstermijn verlopen is, daarvan bij de
verhuurder melding te maken. Hetzelfde geldt indien
deze sticker onleesbaar, of niet aanwezig is.
8. 3 Gedurende de overeengekomen huurtermijn zal
huurder, het dagelijks onderhoud uitvoeren,
overeenkomstig de op de portal gepubliceerde
onderhoudsinstructie.
8.4 Defecten aan het gehuurde, alsmede schade of
verlies, dienen onverwijld schriftelijk aan de
verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle
bijzonderheden. De huurder is verplicht de instructies
van de verhuurder op te volgen.
8.5 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd
door, dan wel met toestemming van en op aanwijzing
van de verhuurder.
Artikel 9: Aansprakelijkheid verhuurder
9.1 Verhuurder is jegens huurder aansprakelijk voor
een aan verhuurder toerekenbare tekortkoming, mits
verhuurder schriftelijk in gebreke is gesteld en haar
een redelijke termijn voor nakoming is gesteld.
9.2 Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van de
verhuurder is de verhuurder uitsluitend aansprakelijk
voor vergoeding van de directe schade. Tot de
directe
schade
behoren
in
geen
geval
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of
winstderving van de huurder.
9.3 De omvang van de schadevergoedingsverplichting
van verhuurder is beperkt tot een bedrag gelijk aan
de huursom van het gehuurde uit hoofde van de
betreffende overeenkomst.
Artikel 10: Aansprakelijkheid huurder
10.1 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor een
aan huurder toerekenbare tekortkoming, waaronder
mede – doch niet uitsluitend – wordt begrepen verlies
van het gehuurde, waaronder begrepen sloten,
sleutels en kentekenbewijzen van het gehuurde en
voor schade, van welke aard ook, die gedurende de
huurtermijn aan het gehuurde ontstaat, alsmede
voor de bedrijfsschade die de verhuurder hierdoor
mocht lijden, ongeacht of het verlies c.q. schade het
gevolg is van het handelen of nalaten van de huurder
of van een door huurder ingeschakelde derde.

10.2 Wanneer huurder tijdens de huurperiode bemerkt dat
door inbraak, molest of anderszins schade is
toegebracht aan het gehuurde zal huurder de
verhuurder hier direct van in kennis stellen. Door
huurder dient daarnaast aangifte van vermissing of
molest te worden gedaan bij de politie.
10.3 Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van
derden die mocht ontstaan in verband met het
gebruik van het gehuurde. Voorts vrijwaart huurder
de verhuurder voor alle boetes die aan de verhuurder
mochten worden opgelegd, voor zover deze verband
houden met het gebruik van het gehuurde tijdens de
duur van de overeenkomst.
Artikel 11: Verzekeringen
11.1 Verhuurder zal ervoor zorgdragen dat huurder
gedurende de huurtermijn is meeverzekerd op de
materieelverzekering van het gehuurde, met afstand
van regres, voor het cascorisico en voor het
zogenaamde “rijden” risico. Echter, ingeval van
schade die gedekt is onder deze materieelverzekering
blijft het bedrag aan eigen risico voor rekening van de
huurder.
Artikel 12: Ontvreemding, vermissing,
(on)herstelbare schade van het gehuurde
12.1 Wanneer het gehuurde geheel of deels is ontvreemd
of wordt vermist zal huurder de door verhuurder
geleden schade, aan de hand van de
vervangingswaarde van het ontvreemde of vermiste
onderdeel, vergoeden. Daarnaast dient aangifte van
vermissing te worden gedaan bij de politie. Een kopie
van het aangifterapport dient aan de verhuurder te
worden overhandigt.
12.2 Wanneer aan het gehuurde door inbraak, molest of
anderszins schade is toegebracht zal huurder de
verhuurder hier direct van in kennis stellen. Huurder
is in dat geval schadeplichtig. De door huurder te
vergoeden schade bij onherstelbare schade is gelijk
aan de vervangingswaarde van het te vervangen
materieel. De te vergoeden schade bij herstelbare
schade is gelijk aan de reparatiekosten.
Artikel 13: Retourafhandeling
13.1 Huurder is verplicht het gehuurde na het verstrijken
van de huurtermijn in goede en schone staat op het
overeengekomen adres terug te bezorgen of te doen
bezorgen.
13.2 Bij terug bezorging dient het gehuurde in dezelfde
staat te verkeren als het aan huurder ter beschikking
is gesteld, behoudens slijtage als gevolg van
normaal gebruik.
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13.3 Al hetgeen door of op aanwijzing van de huurder op
of aan het gehuurde is aangebracht wordt eigendom
van de verhuurder die deswege generlei vergoeding
aan de huurder verschuldigd zal zijn en
onverminderd het recht van de verhuurder om
hetgeen de huurder heeft aangebracht of doen
aanbrengen op diens kosten te verwijderen.
13.4 Bij terug bezorging wordt het gehuurde door de
verhuurder geteld en geïnspecteerd. Behoudens
tegenbewijs zijn afwijkingen die de verhuurder
constateert voor beide partijen bindend.
13.5 Indien verhuurder vaststelt dat het gehuurde niet
volledig is terugbezorgd is huurder voor dit tekort
aansprakelijk. De huurder wordt op de hoogte
gesteld indien er afwijkingen zijn. De te vergoeden
schade van de afwijkingen is gelijk aan de
vervangingswaarde van de ontbrekende onderdelen.
13.6 De huurder is aansprakelijk voor de reinigings- en
stortkosten indien het gehuurde wordt terugbezorgd
in onvoldoende schone staat. De te vergoeden
schade bij herstelbare schade is gelijk aan de
reparatiekosten en/of de reinigings-, stortkosten.

13.7 Bij onherstelbare schade van retourmaterieel wordt
100% van de vervangingswaarde berekend.
13.8 In geval van schade komt huurder geen aanspraak
toe op retournering van het gehuurde.
13.9 Bij retourafhandeling is artikel 6.5 van deze
voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14: Afwikkeling einde project/dienst
14.1 Bij administratieve verschillen zal worden
overgegaan tot afkoop. Verhuurder maakt een
afkoopvoorstel.

Artikel 15: Geschillen
15.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de
overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan,
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van het Arrondissement Overijssel te Almelo
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