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Verhuurvoorwaarden 

1.Algemeen 
1.1 Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur zijn de huur voorwaarden van 
toepassing. 
1.2 Afspraken anders dan deze huur voorwaarden zijn alleen bindend wanneer deze 
schriftelijk zijn bevestigd door Van Kats machines B.V. hierna te noemen ‘verhuurder’. 
1.3 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te noemen ‘huurder’ zijn niet 
van toepassing. 
1.4 Bij het tekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder voldoende uitleg te 
hebben gehad over het huurobject en diens gevaren. De instructies dienen ten alle tijden 
opgevolgd te worden in verband met de veiligheid. 
 
2.Tarieven 
2.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor onjuistheden betreffende de tarieven, 
afmetingen en eigenschappen van de machine. 
2.2 Bij bepaalde huurobjecten met een urenteller is er een uurtarief mogelijk, hierbij geldt 
altijd een minimumtarief van 2 draaiuren. 
2.3 De tarieven zijn in Euro’s, exclusief btw, exclusief slijtagekosten, exclusief 
reparatiekosten, exclusief brandstof en transportkosten.  
 
3.Huurperiode en verplichtingen van de huurder 
3.1 De huurperiode start op de overeengekomen tijd en datum en betreft een minimum van 
een halve dag of bij machines die per draaiuur gehuurd kunnen worden: een minimum van 2 
draaiuren. 
3.2 De huurder dient het huurobject uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst 
terug te brengen. Doet de huurder dit niet dan wordt elke dag extra berekend. 
3.3 De huurperiode eindigt wanneer de verhuurder het huurobject heeft ingenomen, het 
object heeft geïnspecteerd en akkoord heeft getekend. 
3.4 De huurder dient het huurobject weer in dezelfde staat terug te bezorgen. Dat wil 
zeggen, schoon, onderhouden, met volle brandstoftank en in goede staat. Mocht de huurder 
zich hier niet aan houden dan kunnen kosten in rekening worden gebracht. 
3.5 Voor het huren op rekening dient de huurder over een debiteurnummer te beschikken. 
Nieuwe klanten dienen zich altijd te legitimeren en kunnen gevraagd worden om een 
borgsom te betalen. 
3.6 De huurder is verplicht om vermissing, schade, diefstal, verlies, beslaglegging en/of 
vorderingen van derden binnen 24 uur te melden aan de verhuurder. 
3.7 De huurder is tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor het juiste onderhoud van de 
machine. De huurder dient dan ook te zorgen voor de juiste brandstoffen en 
smeermiddelen. De huurder dient de bedieningsvoorschriften en uitleg van de verhuurder in 
acht te nemen. 
3.8 Het is niet toegestaan om het huurobject buiten Nederland te brengen zonder 
toestemming van de verhuurder. 
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3.9 De huurder is verantwoordelijk voor het hebben van alle benodigde toestemmingen, 
machtigingen en vergunningen. 
 
4.Levertijden en transport 
4.1 De verhuurder zal in alle gevallen trachten het huurobject op de overeengekomen datum 
te leveren. Bij het niet nakomen hiervan kan de huurder echter geen aanspraak maken op 
een schadevergoeding. 
4.2 Wanneer de levering op verzoek van de huurder wordt uitgesteld is de verhuurder 
bevoegd de huur door te berekenen of de overeenkomst te beëindigen. 
4.3 Wanneer er overeengekomen is dat het huurobject door de verhuurder op locatie wordt 
geleverd dient de locatie goed bereikbaar te zijn. Op de locatie dient de huurder of een 
daartoe bevoegd persoon aanwezig te zijn voor de levering. Wanneer er niemand aanwezig 
is heeft de verhuurder het recht om het huurobject mee terug te nemen en de kosten 
daarvan in rekening te brengen. 
 
5.Risico en schade 
5.1 In gevallen van schade, diefstal of manco’s kunnen de reparatiekosten of nieuwwaarde 
van het huurobject in rekening worden gebracht. 
5.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel die door het huurobject zijn 
ontstaan. Dit geldt ook voor vervolgschades. 
 
6.Rechten derden en eigendom 
6.1 De verhuurder heeft altijd het recht om op elk moment het huurobject te controleren of 
te laten controleren. 
6.2 Iedere vorm van bezwaring, afstanddoening en vervreemding ten behoeve of niet ten 
behoeve van een derde is niet toegestaan. 
6.3 Als het huurobject om wat voor reden dan ook buiten de macht van de huurder is 
geraakt, dient de huurder de verhuurder hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen en 
binnen 14 dagen de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder één dezelfde machine kan 
terugkopen. 
6.4 De huurder dient de verhuurder op de hoogte te brengen van eventuele beslagneming 
op haar roerende of onroerende zaken voorts van zijn faillissement, aanvraag surseance van 
betaling of onder curatele stelling. De huurder is verplicht om de curator, deurwaarder of 
bewindvoerder op de hoogte te stellen van de huurovereenkomst. De huurder is verplicht 
aanspraken van derden op het huurobject af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren, 
alsmede het object direct terug te brengen naar de verhuurder. 
 
7.Overmacht 
7.1 Wanneer door overmacht de verhuurder zijn verplichtingen niet na kan komen heeft de 
huurder geen recht op een schadevergoeding. De verhuurder is bij overmacht gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden of aan te passen. 
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8.Betaling 
8.1 Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan met 
in achtneming van de factuurvoorwaarden. 
8.2 Wanneer de betalingstermijn overschreden is kunnen er extra kosten in rekening 
gebracht worden. 
8.3 Wanneer de huurder geen debiteurnummer heeft bij de verhuurder dient er bij het 
terugbrengen of ophalen van het huur object de rekening direct contant betaald te worden. 
 
9.Aansprakelijkheid 
9.1 De huurder en/of de persoon die de huurovereenkomst getekend heeft blijft ten alle 
tijden verantwoordelijk voor het nakomen van de overeenkomst en de betaling daarvan. 
9.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade aan de huurder. De 
verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken aan het huurobject, 
zowel bij de huurder als bij derden. 
9.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door uitval, defecten of 
stagnatie van het huurobject. De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor schade of 
gevolgschade door het niet of niet tijdig leveren van het huurobject. 
9.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor fouten begaan door het personeel van de 
verhuurder of personen die door de verhuurder zijn ingeschakeld. 
9.5 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van buitenaf, bijvoorbeeld storm of 
waterschade. 
 
10.Ontbinding en annulering 
10.1 De verhuurder heeft het recht om bij annulering nakoming van de overeenkomst te 
eisen. 
10.2 De verhuurder heeft het recht om bij annulering het afgebroken bedrag van de 
overeenkomst te eisen. 
10.3 Wanneer de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet of er gegronde redenen zijn 
om dit vrezen, heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst op te schorten of te 
ontbinden.  
 
11.Recht en geschillen 
11.1 Op de door de verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse 
recht van toepassing. 
11.2 Geschillen worden voorgelegd aan de door de verhuurder toegewezen rechter in 
Nederland of in diens vestigingsplaats. 
 
 
 
 
Aan deze door Van Kats Machines B.V. opgestelde huurvoorwaarden kunnen geen rechten 
ontleend worden. 
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