Artikel 1. Huurvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door te Lintelo verhuurde hoogwerkers ( hierna vermeld als
verhuurder) uitgebrachte offertes en tussen verhuurder en huurder te sluiten en gesloten huurovereenkomsten.
Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst
De huurovereenkomst blijkt uit de schriftelijke toestemming van verhuurder aan huurder. De duur van de
overeenkomst staat vermeld op de orderbevestiging. Wil de huurder langer huren dan in de orderbevestiging vermeld
moet dat schriftelijk 48 uur van te voren worden aangegeven.
Artikel 3. Huurprijs/betalingen.
Het bedrag wat op de orderbevestiging staat vermeld wordt bij de particuliere huurder contant afgerekend. Een
bedrijf als huurder moet de factuur binnen 14 dagen voldoen. Bij gebreke van een betaling binnen 14 dagen na
factuurdatum is huurder tevens een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan verhuurder.
Artikel 4. Verzekering / Aansprakelijkheid
4.1 Verhuurder heeft voor het gehuurde een verzekering afgesloten, waaronder begrepen een Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) . Het van toepassing zijnde eigen risico van € 500,-van deze verzekering, komt voor rekening van de huurder. Bij repeterende schades van gelijksoortige oorzaak komt
per schade voorval een eigen risico voor rekening van de huurder.
4.2.1. Diefstalbeveiliging hoogwerker
De verzekering biedt geen dekking voor beschadiging en verlies door (poging tot) diefstal of door vermissing indien de
diefstal/vermissing heeft plaats gehad gedurende de tijd dat het werkmaterieel onbeheerd is achtergelaten. Om het
risico van diefstal te beperken moet de hoogwerker op de werklocatie na werktijd met de hijsarm omhoog worden
geplaatst.
4.2.2. Van onbeheerd achterlaten is sprake wanneer het werkmaterieel, nadat het buiten bedrijf is gesteld, niet (meer)
onder direct toezicht staat van de eigenaar, huurder, bestuurder of de perso(o)n(en) ten behoeve van wie het
werkmaterieel wordt gebruikt. Indien hieraan niet is voldaan, geldt een eigen risico van € 7.500,00.
Dit eigen risico wordt hierna aangeduid als ’eigen risico diefstal’
4.2.3.De sleutels om de bediening te activeren moeten na gebruik worden verwijderd, en worden op geborgen op een
veilige plek.
4.3 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder dit binnen 24 uur na het
gebeuren aan verhuurder te melden.
4.4 In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder
ingeschakelde hulppersonen, zal de geleden schade op grond van de WAM-verzekering op huurder verhaald worden.
4.5 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door
diefstal, verduistering en vervreemding; ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder. Het is
huurder vrij het gehuurde object casco te verzekeren.
4.6 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het
gehuurde is toegebracht en/of ontstaan. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tot vergoeding van
schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan.
4.7 Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst en schade
veroorzaakt door huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen.
4.8 Huurder is aansprakelijk voor personenschade geleden door de bestuurder van het gehuurde object dat een
ongeval veroorzaakt.

Artikel 5. Schade, storing, lekkages
Schades, storingen en lekkages moeten binnen 24 uur gemeld worden aan de verhuurder. Stralen is met onze
hoogwerker verboden.
Artikel 6. Aflevering
De transportkosten worden apart op de orderbevestiging vermeld. Vanaf het moment van aflevering is de
gehuurde hoogwerker voor rekening en risico van de huurder. Dit eindigt op het moment van het
ophaaltransport. Als de sleutel bij retour hoogwerker niet aanwezig zijn, worden deze kosten bij huurder in
rekening gebracht.
Artikel 7. Eigendom
De huurder mag het gehuurde niet aan derde verhuren zonder toestemming van verhuurder. De hoogwerker blijft
ten alle tijden eigendom van te Lintelo hoogwerker verhuur.

Artikel 8 Gebruik
De huurder verplicht zich om netjes en op een verantwoordelijke wijze om te gaan me de hoogwerker. De huurder mag
de hoogwerker alleen belasten voor waar de hoogwerker voor gemaakt en gekeurd is. De huurder weet van de
veiligheidseisen van de personen die mogen werken met de hoogwerker. Nalatigheid kan de verhuurder nooit worden
verweten. De hoogwerker mag alleen gebruikt worden op de locatie die in de huurovereenkomst is opgenomen. De
huurder is verplicht de verhuurder schriftelijk binnen 24 uur enig defect of schade te melden. Verhuurder gaat er vanuit
dat de hoogwerker schoon en zonder verfresten afgemeld wordt. Is dit niet het geval dan zal de schoonmaakkosten in
rekening worden gebracht bij huurde

Artikel 9. Inspectie, onderhoud, en reparatie,
Onderhoud komt voor rekening van verhuurder. Huurder is verplicht de hoogwerker goed te onderhouden en dagelijks
voor aanvang de hoogwerker visueel te controleren op lekkages..
Huurder mag alleen met schriftelijke toestemming van verhuurder de hoogwerker repareren. Is dit niet gebeurd
dan zijn de reparaties en de risico s voor de huurder.

Artikel 10. Ontbinding
De huurovereenkomst kan ontbonden worden bij het niet nakomen of niet tijdig nakomen van de
huurovereenkomst/huurcontract (niet tijdig betalen). Als huurder surséance van betaling aanvraagt. Bij ontbinding
van de huurovereenkomst moet ten alle tijden de rest schuld voldaan worden en is direct opeisbaar.
Daarnaast is huurder gehouden om buitengerechtelijke kosten aan verhuurder te vergoeden overeenkomstig het in
artikel 3 bepaalde.

Artikel 11.

Overmacht

11.1 Verhuurder heeft het recht het nakomen van zijn verplichting op te schorten en komt niet in verzuim, indien hij
ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen en/of verandering in omstandigheden die ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te voorzien waren, verhinderd is zijn verplichtingen
na te komen.
11.2 Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt,
hebben partijen het recht dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat nog niet is uitgevoerd, zonder dat één der
partijen recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 12.

Overdracht rechten en plichten

12.1 Verhuurder heeft het recht de eigendom van het gehuurde en haar rechten en plichten uit hoofde van de
huurovereenkomst aan een derde over te dragen. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht
akkoord.
Artikel 13.

Rechtskeuze en forumkeuze

13.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de huurovereenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings
verband houdende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.
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