
 
 

 
 
 

 

 

Algemene verhuurvoorwaarden materieel.  

 

1. Leveringen zijn steeds af magazijn/fabriek. Indien wij uitdrukkelijk verzoek van klant het transport 
organiseren zal deze apart gefactureerd worden en zal deze plaats vinden onder de volgende voorwaarden:  
- Al onze uitgaande materieeltransport zijn vergezeld van een leveringsbon/paklijst, die door de klant dient 

te worden gecontroleerd, echter zonder het normaalverloop van onze werkzaamheden te hinderen. 
• De aanwijzingen op de leveringsbonnen/paklijsten hebben bewijskracht in geval geschil, daar de 

klant word geacht aanwezig te zijn bij het laden/lossen, en de goederen te hebben 
gecontroleerd. 

• Bij al onze offertes word verondersteld dat de bouwplaats normaal toegankelijk is voor 
vrachtwagens, dat alle hindernissen opgeruimd zijn en dat er geen hinderlijke niveau verschillen 
zijn. 

2. De huurprijs word berekend per week met een minimumduur van 4 weken. De huurfactuur zal opgemaakt 
worden na een termijn van 4 weken. Na iedere termijn van 4 weken zal een nieuwe factuur worden 
opgemaakt voor opnieuw een termijn van 4 weken. Ieder begonnen week zal beschouwd worden als een 
volle week huur.  

3. De huur gaat in naar gelang het geval: 
• Op het ogenblik dat de huurder op zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de 

magazijnen van Van Bree Materieel. 
• Op het ogenblik dat het gehuurde aan de transporteur is overgedragen.  

4. De huurder die nalaat het gehuurde op afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft 
niettemin door de huurovereenkomst geboden van overeengekomen termijn of een termijn die tenminste 
gelijk is aan deze die hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven.  

5. Toezegging va n de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn bindend en leveren geen recht tot 
ontbinding van de overeenkomst. Noch tot schadeloosstelling  

6. De huur eindigt: 
• Op de overeen gekomen datum indien zij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn is aangegaan. 
• Op de dag van terugkeer in de magazijnen van Van Bree Materieel indien geen uitdrukkelijk 

termijn is afgesproken. 

De verhuurder heeft het recht, indien geen bepaalde termijn is afgesproken, om op ieder ogenblik 
de huur op te zeggen, mits kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven tenminste één week vooraf. 
De termijn gaat in de dag dat de aangetekende brief per post is afgegeven. Na afloop van de 
opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd. 

 

7. Van zodra de huurtijd beëindigd is, word de huurder van rechtswege en zonder aanmaning geacht het 
gehuurde terug te bezorgen. De huurder heeft vanaf dit ogenblik het recht het gehuurde te laten terug halen 



 
 

 
 
 

zonder een beroep op de rechtbank te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals 
demontage, opladen, transport, afladen, enz. zijn ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de 
teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn diëtenminste gelijk is 
aan de normale huurprijs over één week. Met behoud van het recht van de verhuurder om een aanvullende 
schadevergoeding op te vorderen.  

8. De huurder kan nooit eigenaar worden van de gehuurde artikelen, indien de wederpartij zich opzettelijk de 
gehuurde artikelen toe-eigent is er sprake van verduistering. 

9. De klant dient ons onmiddellijk te waarschuwen als hij een beschadiging in het door ons ter beschikking 
gestelde artikelen mocht vaststellen. Iedere nalatigheid dienaangaande maakt hem persoonlijk aansprakelijk 
van alle eventuele daardoor veroorzaakte schade. 

10. Vorst, slecht weer, hoge waterstand, gebrek aan administratieve machtiging, snipperdagen, vakantie, e.d 
kunnen niet worden aangemerkt als overmacht om de huurder te ontheffen van zijn verplichting tot betaling 
van de huurprijs gedurende de betrokkenen periode. 

11. Bij geheel of gedeeltelijk onderverhuring of uitlening van het gehuurde aan derden met of zonder vergoeding 
blijf de huurder volledig en onbeperkt aansprakelijk. 

12. De huurder draagt de volle verantwoordelijkheid voor het beschadigen, ontbreken, verliezen of verdwijnen 
van de artikelen, wat de oorzaak ook is, met inbegrip van diefstal,ongeval, brand en in geval van overmacht. 
Bij het afhalen of in ontvangst nemen van het gehuurde dient de huurder het gehuurde te controleren. De 
huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in de zelfde staat als bij ontvangst. Terugname 
van het gehuurde door Van Bree Materieel betekent echt geen aanvaarding en sluit een eis tot 
schadevergoeding niet uit. Verdwenen of beschadigde goederen zullen gefactureerd worden aan de bruto 
catalogusprijs die geld op datum van melding aan de verhuurder. Geen enkele huur zal in mindering worden 
gebracht van de aankoopfactuur van de verdwenen of beschadigde goederen. 

13. De wederpartij stemt ermee in de gehuurde artikelen terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij de 
gehuurde artikelen in ontvangst heeft genomen bij aanvang van de huur. De wederpartij dient de artikelen 
gereinigd en op de zelfde wijze gesorteerd en verpakt in dezelfde pallets, containers etc. te retourneren, 
zoals zij deze ontvangen heeft. De goederen worden door Van Bree Materieel gecontroleerd. Het meenemen 
van de goederen door Van Bree Materieel of een door ons geregelde transporteur is niet te beschouwen als 
een dergelijke controle. Indien de wederpartij bij zo een controle aanwezig wil zijn moet hij dit op voorhand, 
d.w.z. bij de bestelling weergeven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor een tijdstip van controle. Als 
schade, verlies niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de wederpartij daarbij 
aanwezig is, is de controle door Van Bree Materieel bindend. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren 
en/of niet reinigen komt voor rekening van de huurder.  

14. De huurder is over de hele huurtijd aansprakelijk voor schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik 
ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken.  

15. De bewaking van de door ons geleverde goederen valt gedurende de gehele huurperiode uitsluitend ten laste 
van de huurder, dus ook tijdens transport dat door hem wordt verricht. 

16. Wij wijzen alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele roestsporen achtergelaten door regenwater. 

17. Wij waarborgen de sterkte van de door ons geleverde goederen tot maximaal de belasting vermeld in onze 
montagehandleiding. De huurder is verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te 
beschermen. 

18. Van Bree Materieel kan nooit aansprakelijk worden gesteld door vermogenschade, ook niet na 
ingebrekestelling. Ook niet indien Van Bree Materieel niet, niet juist of te laat de gehuurde artikelen ter 



 
 

 
 
 

beschikking van de wederpartij stelt. Indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn of defect blijken te zijn 
(ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt Van Bree Materieel zich het recht voor om een alternatief te 
leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten. 

19. De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire richtlijnen inzake gebruik. Hij staat in 
voor alle kosten en risico’s die het gebruik van het gehuurde meebrengen zoals vergunningen, verplichte 
controle- en beveiligingsmaatregelen, verzekeringen enz. 

20. Het gehuurde materiaal is zodra het ons magazijn verlaat onder volledige verantwoordelijkheid van de 
huurder. De huurder dient het gehuurde zelf te verzekeren tegen schaden diefstal en ongevallen. 

 

 

 

 

 

 


