Algemene verhuur voorwaarden materieel
Artikel 1.
Clarysse – De Wilde verhuurt het materieel aan de klant gedurende een
vooraf bepaalde termijn. Deze termijn kan verlengd worden. Hiertoe
dient de huurder minimaal 24 uur voor het einde van de huur een
schriftelijk verzoek in te dienen bij de verhuurder die als dan per
kerende zijn beslissing zal meedelen tegen eventueel aangepaste
voorwaarden en die zijn instemming niet onredelijk zal weigeren. De
verhuringtermijn vangt aan op het ogenblik hetzij bij aflevering van
het materieel door de huurder. Tenminste 24 uren voor afloop van
de huurperiode dient de huurder schriftelijk aan Clarysse – De Wildete
bevestigen waar en wanneer het materieel ter afhaling beschikbaar
gehouden wordt of waar en wanneer de huurder het materieel zal
terugbezorgen. Bij afhaling door Clarysse – De Wilde bij de huurder van
het toestel moet de huurder ervoor zorgen dat het gehuurde toestel ter
beschikking staat van Clarysse – De Wilde, t.t.z. de huurder moet ervoor
zorgen dat het toestel zich op een eenvoudig toegankelijke plaats
bevindt, zo niet wordt de huurperiode automatisch verlengd en zijn de
kosten (o.a. extra transportkosten) ten lasten van de huurder. Bij
teruggave van het toestel dient de huurder dit op afgesproken tijdstip
en plaats te doen, zo niet wordt de huurperiode automatisch verlengd
voor dezelfde periode en zijn de kosten ten laste van de huurder. Zowel
voor de aflevering als voor de terug bezorging en afhaling staat de
huurder in voor een veilige, berijdbare en bereikbare toegang tot de
werf of het terrein. Clarysse – De Wildeis niet gehouden
voorafgaandelijk de staat van de werf of het terrein na te gaan. Doet zij
dit evenwel toch en komt zij tot de vaststelling dat de werf of het
terrein onvoldoende veilig, berijdbaar of bereikbaar is dan is zij door
deze loutere vaststelling gerechtigd het materieel niet af te leveren, dan
wel af te halen zolang de huurder hieraan niet verholpen heeft.
Alle gebeurlijke schade, ook aan derden en inclusief eventueel kosten
van vertraging worden uitsluitend door de huurder gedragen. Dit houd
eveneens in dat de huurder instaat voor de vergoeding van het laattijdig
terug bezorgen van het materieel dan wel de laattijdige afhaling, met
minimaal 500 euro per dag waarbij elke begonnen dag telt voor een
volledige, en dit onverminderd het recht van Clarysse – De Wilde om
vergoeding te vorderen voor de concrete en aantoonbare schade. Van
iedere schade zal een staat van bevinding opgesteld worden die
tegenstelbaar is aan de huurder.
Artikel 2.
Clarysse – De Wilde bv verhuurt materieel aan een vooraf vastgesteld
tarief. Indien in gelijk welke periode de uitrusting langer gebruikt wordt
dan voorzien en zonder dat Clarysse – De Wilde hiervoor haar toelating
heeft gegeven zal Clarysse – De wilde het recht €150.00 extra
schadevergoeding per dag, bijkomend op de geldende huurprijs, aan te
rekenen, waarbij elke begonnen dag telt voor een hele, en dit
onverminderd het recht van Clarysse – De Wilde om haar reële
meerdere schade vergoed te krijgen.
Artikel 3.
Voorafgaandelijk aan de inontvangstneming van het materieel
onderzoekt de huurder grondig het materieel. Hij zal dit materieel in de
staat in ontvangst nemen zoals tegensprekelijk vastgesteld en vermeld in
de verhuur bon.
De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid over de gehuurde
goederen gedurende deze huurperiode. De huurder is gehouden het
materieel terug te geven in dezelfde staat waarin het hem overhandigd
werd door Clarysse – De Wilde, de gewone slijtage uitgezonderd.
Daartoe zal eveneens een tegensprekelijke staat worden opgesteld op
het ogenblik van aflevering of afhaling van het materieel. Indien de
huurder niet aanwezig is op het ogenblik van afhaling of aflevering of
indien, later tijdens technische controle in het atelier van Clarysse – De
Wilde blijkt dat zich nog andere gebreken en/of beschadigingen hebben
voorgedaan, dan wordt dit onmiddellijk door Clarysse – De Wilde
gemeld aan de huurder. Bij gebreke aan een schriftelijke reactie
vanwege de huurder binnen de drie werkdagen te rekenen vanaf deze
melding wordt de huurder geacht met de vaststellingen door Clarysse –
De Wilde gedaan, akkoord gaan. Behoudens de kosten van herstelling is
de huurder eveneens gehouden tot betaling van de derving van de
huurgelden gedurende deze herstellingsperiode.

Indien
Clarysse
–
De
Wilde
eveneens
bijkomende
beschermingsmiddelen en PBM's verhuurt, is dezelfde regeling als
hoger omschreven in dit artikel van toepassing.
Het is de huurder verboden het materieel onder te verhuren aan
derden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Clarysse – De
Wilde. Bij gebreke aan een dergelijke schriftelijke toestemming zijn de
overeenkomsten van onderverhuring derhalve niet tegenstelbaar aan
Clarysse – De Wilde.
Het is de huurder toegelaten het materieel te gebruiken en/of te
verplaatsen uitsluitend binnen het Belgisch grondgebied. Indien de
huurder het materieel buiten het Belgisch grondgebied wenst te
gebruiken en/of te verplaatsen dient hij hiervoor, voorafgaandelijk de
expliciete schriftelijke toestemming te bekomen van Clarysse – De
Wilde.
Artikel 4.
De huurder zal het materiaal te allen tijde voorzichtig en vakkundig
gebruiken als een goede huisvader en zich houden aan de
gebruiksaanwijzingen waar van hij kennis heeft genomen. Dit houdt
onder meer in: dat de huurder wordt geacht vakkundig met het
materieel te kunnen werken; Dat de huurder zorg draagt en voor zijn
rekening neemt: brandstof, elektriciteit, gas, olie, smeermiddelen en
het dagelijks onderhoud zoals voorgeschreven in de bijgevoegde checklist.
Het is de huurder niet toegestaan enige veranderingen aan het materieel
aan te brengen noch herstelwerkzaamheden te verrichten tenzij mits
voorafgaande schriftelijke toestemming van Clarysse – De Wilde. Enkel
het personeel van Clarysse – De Wilde of haar aangestelde zijn hiervoor
bevoegd. De huurder is gehouden Clarysse – De Wilde onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te brengen van defecten en/of andere
gebreken en hij dient tevens ten laatste iedere honderdvijftig werkuren
aan Clarysse – De Wilde te melden dat een onderhoudsbeurt dient te
gebeuren.
Alle kosten die voortvloeien uit het nalaten van deze verplichtingen, zijn
uitsluitend ten laste van de huurder. Is bij een ongeval de huurder
verantwoordelijk, dan zal de verzekeraar van Clarysse – De Wilde alle
kosten terug verhalen van de huurder of diens verzekeraar. Eventuele
franchisekosten, door Clarysse – De Wilde gedragen zullen integraal
worden verhaald op de huurder. Bij miskenning van de regels van het
gebruik zoals een goed huisvader, zal de huurder volledig en uitsluitend
instaan voor alle schade die hierdoor wordt veroorzaakt, zowel directe als
indirecte.
Artikel 5.
Clarysse – De Wilde heeft te allen tijde het recht om controle en nazicht
uit te oefenen op elke werkplaats, gebouw of plaats waar het materieel
gebruikt of geplaatst is. Tevens houdt Clarysse – De Wilde zich het recht
voor het materieel te allen tijde van deze te verwijderen, wanneer hij
meent dat dit materieel dreigt eventuele beschadiging of vernieling te
ondergaan wegens welke oorzaak dan ook.
Artikel 6.
Elk defect aan het materieel wordt onmiddellijk schriftelijk door de
huurder gemeld aan de verhuurder. Indien dit defect uitsluitend
inherent is aan het materieel en de herstellingsduur meer dan vier
opeenvolgende werkuren in beslag neemt, te rekenen vanaf de melding
of van de kennisname van deze melding, indien de melding gebeurde
buiten de kantooruren, is de huurder vrijgesteld van het betalen van
huurgelden voor het materieel tijdens deze herstellingsduur. Elke
andere schade die de huurder zou kunnen ondervinden van het tijdelijk
buiten gebruik zijn van het materieel of van het defect, zowel directe als
indirecte valt niet ten laste van Clarysse – De Wilde en wordt niet
vergoed door de verhuurder en is dus uitsluitend ten laste van de
huurder. Clarysse – De Wilde is in geen geval aansprakelijk voor het
buiten gebruik zijn van het materieel, met andere woorden is Clarysse –
De Wilde niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de
huurder, derden of aan goederen, welke veroorzaakt werd door het
materieel of door het gebruik ervan zelfs indien de schade het gevolg is
van een constructie- of montagefout.
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Artikel 7.
In specifieke gevallen en voor het grote materieel kan Clarysse – De
Wilde een specifieke opgeleide bediener met het verhuurde materieel
verhuren. Indien deze situatie zich voordoet, zal deze bedienaar en/of
vervoerder steeds geacht worden onder gezag, leiding en toezicht te
werken van de huurder en dientengevolge altijd als een aangestelde van
de huurder worden beschouwd, ongeacht de wijze waarop hij zijn taak
volbrengt en ongeacht de aard van de fout, die hij in de uitoefening van
zijn opdracht zou begaan. De verzekeraars burgerlijke aansprakelijkheid
van de huurder zullen in de situatie, zoals hierboven beschreven, in geval
van schade, hun waarborg verlenen, alsof die aangestelde een werknemer
van hun verzekerde is.
In geen geval zal verhaal mogelijk zijn op Clarysse – De Wilde. De
huurder zal met uitsluiting en volledige vrijwaring in rechte van Clarysse
– De Wilde op eigen kosten alle schade herstellen, door hem
veroorzaakt onder meer, doch niet beperkend, voor herstelling van
bevestigingspunten. Na ontvangst van een opdracht tot uitvoering van
werken met bedienaar is Clarysse – De Wilde niet gehouden tot een
voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de werf of terrein. De
huurder moet ervoor zorgen dat tijdens de uitvoering van de opdracht,
respectievelijk de werken, de werf en/of het terrein veilig en
gemakkelijk bereikbaar en berijdbaar zijn voor alle door Clarysse – De
Wilde aangewende materialen, goederen en voertuigen. Zolang aan deze
vereisten niet is voldaan is Clarysse – De Wilde gerechtigd het werk niet
aan te vatten, te onderbreken of stop te zetten. Mocht de staat van de
werf of het terrein schade veroorzaken, hetzij aan materieel van
Clarysse – De Wilde, hetzij aan de door haar vervoerde of behandelde
materialen en goederen evenals aan de bedienaar van Clarysse – De
Wilde van het materieel, zelfs deze toebehorend aan derden, of
vertragingen ontstaan, is de huurder tot integrale vergoeding daarvan
gehouden.
Artikel 8.
De huurder gaat ermee akkoord Clarysse – De Wilde te vergoeden voor
alle verlies en schade, die het gevolg zijn van brand, diefstal, water,
ongeval, vernieling door ontploffing, toeval of gelijk welke andere
oorzaak ook. Behoudens de vergoeding voor vervanging van het
materieel wegens totaal verlies dan wel de betaling van de kosten van
herstelling is de huurder eveneens gehouden tot betaling van de
derving van de huurgelden gedurende de duurtijd van de levering van
het nieuwe materieel of deze herstellingsperiode. Deze vergoeding is
gelijk aan de gebruikelijke huurprijs met een minimaal forfait van 500
euro per dag.
Artikel 9.
De huurder gaat ermee akkoord zich te schikken naar de gemeentelijke,
plaatselijke, provinciale, gewestelijke, nationale en internationale
wettelijke voorschriften die betrekking hebben op het gebruik van de
uitrusting. De huurder verbindt er zich toe alle uitgaven van welke aard
ook te betalen die het gevolg zijn van de huur of gebruik van de
uitrusting en in te staan voor de betaling van alle wettelijke aanslagen,
boetes, taksen of openbare belastingen, die bestaan of heffing gebracht
worden op de uitrusting, terwijl zij in het bezit is van de huurder.
Artikel 10.
De huurder gaat ermee akkoord Clarysse – De Wilde onmiddellijk op de
hoogte te brengen van elke poging tot verwijderen of inbeslagname van
de uitrusting. Er geldt een absoluut eigendomsvoorbehoud op al het
gehuurde materieel en dit zal nooit deel kunnen uitmaken van de
inventaris van de huurder. De huurder verbindt er zich toe Clarysse – De
Wilde integraal schadeloos te stellen voor alle verlies en schade die hieruit
zou voortvloeien. In geval van beslaglegging op huurders goederen
alsmede in geval van vrijwillige vereffening, beschermingsprocedure
zoals WCO of faillissement, is de huurder gehouden de beslag gevende
deurwaarder dan wel de curator of bewindvoerder erop te wijzen dat
het materieel eigendom is van Clarysse – De Wilde. Indien de huurder
niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de huurovereenkomst
voortvloeiende verplichting of indien hij in staat van faillissement wordt
verklaard of onder curatele wordt gesteld, is Clarysse – De Wilde
gerechtigd de huur met onmiddellijke ingang en zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zulks zonder
dat Clarysse – De Wilde tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn
en onverminderd de hem toekomende rechten. Bij beëindiging van de
huurovereenkomst krachtens dit Artikel wordt de huurprijs over de

gehele periode onmiddellijk opeisbaar, meer een forfaitaire vergoeding
van 10% op de totale huursom.
Artikel 11.
Huidige huurovereenkomst wordt volledig beheerst door deze
algemene voorwaarden evenals door de eventuele specifieke afspraken
gemaakt tussen partijen en schriftelijk of mondeling vastgelegd. Afstand
van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst gebeurt steeds
en enkel na de uitdrukkelijke verwijzing naar het betreffende Artikel en
is slechts geldig na schriftelijk akkoord door Clarysse – De Wilde.
Indien één bepaling of meerdere van huidige algemene voorwaarden
nietig wordt verklaard doet dit in geen geval afbreuk aan de geldigheid
van het overige deel van deze algemene voorwaarden. Aldus blijven alle
andere bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst
rechtsgeldig en van kracht.
Artikel 12.
Alle facturen zijn betaalbaar worden binnen een termijn van 15
kalenderdagen na de factuurdatum behoudens uitdrukkelijk
andersluidende overeenkomst. De prijzen worden opgesteld exclusief
taksen, BTW en milieuheffingen. Deze worden apart vermeld op de
factuur en vallen integraal ten laste van de huurder. De betaling
geschiedt op de maatschappelijke zetel van Clarysse – De Wilde, hetzij
tegen kwijting, hetzij door storting of overschrijving op haar
bankrekening.
Als een factuur niet of slechts gedeeltelijk op de vervaldag betaald is, zullen
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling volgende
verschuldigd zijn:
Verwijlintrest 12% per jaar
Vaste schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde
bedrag, met een minimum van 125,00 euro.
Als er na de aanmaning tot betaling niet spontaan en onmiddellijk betaald
wordt, zullen alle kosten die Clarysse – De Wilde moet maken (o.m. kosten
van juridische en technische bijstand) verhaalbaar zijn op de
opdrachtgever.
In het geval Clarysse – De Wilde van haar kant in gebreke blijft de eventueel
verschuldigde bedragen niet binnen de overeenkomen betaaltermijn terug
te storten aan de klant, heeft deze recht op gelijkwaardige verwijlintresten
en vaste schadevergoeding.
Artikel 13.
De persoonlijke gegevens van de huurder zijn uitsluitend bestemd voor
intern gebruik.
De verhuurder verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de
huurder niet aan derden mee te delen.
Artikel 14.
De interpretatie van en de uitvoering van deze overeenkomst tussen
Clarysse – De Wilde en de huurder wordt uitsluitend beheerst door het
Belgisch recht.
leder geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement Oost – Vlaanderen, afdeling
Dendermonde en het Vredegerecht bevoegd.
Artikel 15.
Voor voertuigen die zijn uitgerust met een OBU (On Board Tracking Unit)
dient de OBU ten allen tijde geactiveerd te zijn. Indien de OBU-LED rood
brandt, dient de bestuurder onmiddellijk op een veilige plaats halt te
houden en te bellen naar 03 827 70 70 of na de kantooruren naar 0471 77
70 GO. Indien toch met een rode LED wordt verder gereden, zijn eventuele
boetes te laste van de huurder.
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