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Artikel 1. Algemeen/Definities 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1. Opdrachtnemer: Van der Poel V.O.F, gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen aan de 

Westeinde nummer 13 (postcode 2371 AS), Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te <PLAATS> onder nummer 28088273.  

2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat, aan Opdrachtnemer 

een opdracht verstrekt, of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

 

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer 

uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht. 

 

4. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

 

5. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, conform het 

bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging. 

Artikel 2. Toepasselijkheid  

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij 

Opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor Opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze 

diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. 

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 

zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever 

zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van 

de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de 

uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in 

de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene 

voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene 

voorwaarden. 

4. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan 

betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat 

Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving 

van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
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5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Alle 

inhoudelijke wijzigingen en/of aanvullingen worden vooraf met Opdrachtgever besproken. De 

inhoudelijke wijzigingen en/of aanvullingen zullen alleen worden doorgevoerd, indien Opdrachtgever 

instemt met de inhoudelijke wijzigingen en/of aanvullingen. De inhoudelijke wijzigingen en/of 

aanvullingen treden direct na akkoord van Opdrachtgever in werking.  

6. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Opdrachtnemer heeft 

bereikt. Door de acceptatie verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring 

van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van 

eigen algemene voorwaarden.  

7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden 

aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, 

indien Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven met deze afwijkingen van de 

offerte in te stemmen. 

 

Artikel 3. Werkzaamheden 

 

Opdrachtnemer verhuurt benodigdheden voor feesten (hierna: huurgoederen), in de breedste zin 

des woords; waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, wordt verstaan; het verhuren van tafels, 

stoelen, tenten, glazen, taps, koelkasten, tankbier, borden, messen en vorken. Opdrachtnemer zorgt 

indien gewenst ook voor personeel tijdens feesten. Opdrachtnemer bezorgt de huurgoederen op de 

locatie van het feest, of op een andere locatie. Het ombouwen van zalen voor bedrijven en het 

opbouwen van eigen partytenten behoort ook tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer. 

Daarnaast levert Opdrachtnemer belegde broodjes, warme buffetten en koude buffetten, zowel aan 

bedrijven als aan particulieren. Ten slotte verkoopt Opdrachtnemer ook verschillende producten, 

Opdrachtnemer beschikt namelijk over drie winkelwagens, een buurtwinkel en een slijterij.  

 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen 

 

1. Aanbiedingen in de buurtwinkel en in de winkelwagens zijn geldig gedurende een week. 

Aanbiedingen in de slijterij zijn geldig gedurende twee weken.  

 

2. Offertes voor feesten, partyverhuur en catering worden indien gewenst aan Opdrachtgever 

toegestuurd. In de offerte wordt al dan niet een aanvaardingsstermijn gesteld.  

 

3. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden 

ontleend. 

 

4. Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod 

binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 

 

5. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs 

kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevat. 
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6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte 

van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

7. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De 

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 

Opdrachtnemer anders aangeeft. 

 

8. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige 

opdrachten. 

 

Artikel 5. Opdracht, annulering en tussentijds beëindigen 
 
1. De overeenkomst wordt aangegaan per opdracht indien het de verhuur van huurgoederen betreft, 
dan wel voor een nader te bepalen aantal artikelen indien het producten betreft.  
 
2. Een consument beschikt in eerste instantie over de mogelijkheid om, binnen de bedenktermijn van 

veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst te herroepen. Dit geldt niet 

indien de afnemer een bedrijf is. De overeenkomst die wordt gesloten tussen Opdrachtnemer en de 

consument betreft echter een eenmalige opdracht, welke niet kan worden teruggedraaid. Gelet op 

de aard van de dienstverlening kan er dan ook uitdrukkelijk geen beroep worden gedaan op de 

bedenktermijn.  

Artikel 6. Bevestiging en aanvaarding van de opdracht/totstandkoming van de opdracht 
 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod aanvaardt en 
akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer. 
 
2. Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden via e-mail, telefonisch of 

mondeling gesloten.  

 

3. Indien de Opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst 

ontbindt is hij schadeplichtig conform deze algemene voorwaarden. 

 

4. De Opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen. 

 

Artikel 7. Wijziging van de opdracht  
 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de 
overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot 
aanpassing van de overeenkomst overgaan. 
 
2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of 
intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht 
gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. 
Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht. 
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3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de 
uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
hiervan op de hoogte stellen. 
 
4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties 
heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 
 
5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan 
Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening 
brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die 
aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal Opdrachtnemer wel meerkosten in rekening 
brengen.  
 
Artikel 8. Levering huurgoederen 
 
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in het leveren van huurgoederen.  
 

Artikel 9. Uitvoering 

 

1. Bij de uitvoering van de overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd tot het ter beschikking stellen 

van geringe afwijkende of soortgelijke huurgoederen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de 

overeenkomst oplevert. 

 

2. Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waar de huurgoederen dienen te worden afgeleverd. 

Deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vervoersmiddelen van Opdrachtnemer, of er dient 

een laad- en losplaats aanwezig te zijn, op maximaal 20 meter afstand van de werkplek. Voor het 

afleveren van de huurgoederen op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening 

worden gebracht. 

 

3. Alle door de Opdrachtnemer bezorgde huurgoederen worden op de door de Opdrachtgever 

opgegeven plaats van bestemming naast de auto of voor de deur gelost, mits deze plaats direct, vrij 

en goed te bereiken is. Huurgoederen worden uitsluitend op de begane grond gelost. Voorgenoemde 

geldt tevens ook voor het ophalen van de huurgoederen. Voor het bezorgen en/of ophalen op 

andere plaatsen, dan hiervoor bedoelt, wordt een arbeidsloon berekend, welke door de 

Opdrachtgever dient te worden betaald. Dit geldt ook voor het uitpakken, inpakken, opbouwen en 

afbreken van de huurgoederen. 

 

4. De Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de huurgoederen exact op het overeengekomen 

tijdstip worden gebracht of worden opgehaald. Hier wordt echter wel naar gestreefd.  

 

5. Na het retourneren worden de goederen geteld en gecontroleerd. Deze telling is bindend. Bij 

breuk of vermissing wordt de vervangingswaarde berekend, welke voor rekening van Opdrachtgever 

komt. Indien ontbrekende goederen binnen 3 dagen alsnog worden geretourneerd, dan zal het door 

de Opdrachtgever betaalde bedrag aan Opdrachtgever worden geretourneerd. Bij beschadiging van 

goederen zullen reparatiekosten in rekening worden gebracht. De reparatiekosten bestaan onder 

andere, doch niet uitsluitend, uit; arbeidsloon en de kosten van de eventueel gebruikte onderdelen. 
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6. De Opdrachtgever dient de goederen op de afgesproken tijd te retourneren, in goede staat en in 

de voor de goederen bestemde verpakking. 

 

7. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst (indien van toepassing) en het aanvaarden van 

het gehuurde erkent de Opdrachtgever dat de goederen in goede staat verkeren. Mocht tijdens het 

uitpakken blijken dat er iets niet in orde is, dan moet direct contact worden opgenomen met de 

Opdrachtnemer. Klachten dienen direct te worden doorgegeven per e-mail of telefonisch. Na het in 

gebruik nemen van de goederen vervalt het recht op reclameren. 

 

8. De Opdrachtgever dient de huurgoederen zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden 

waarvoor de goederen bestemd zijn. Iedere schade die door het vervoer van de Opdrachtgever 

plaatsvindt, zal in rekening worden gebracht. Alle goederen, met uitzondering van de partytenten, 

moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden, indien dit niet het geval is zullen hier kosten voor in 

rekening gebracht worden. 

 

9. Reparatie aan het verhuurde mag alleen door Opdrachtnemer, door de door Opdrachtnemer 

aangewezen personen, of in overleg worden verricht.  

 

Artikel 10. Verhuur 

 

1. Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer 

het recht om de overeenkomst ter plekke en per direct te beëindigen. 

 

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde goederen te verhuren of uit te lenen. 

 

3. De Opdrachtnemer zal steeds het recht hebben om de gehuurde goederen, indien nodig, te 

vervangen door gelijkwaardige goederen. 

 

Artikel 11. Huurprijs  

 

De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief 

transport, reparatie – en vervangingskosten en eventuele schoonmaakkosten. De prijzen gelden per 

3 dagen. De prijs wordt per stuk dat wordt gehuurd berekend, tenzij anders is overeengekomen. 

Voor het bezorgen en/of ophalen van de huurgoederen worden transportkosten in rekening 

gebracht. Deze zijn door de Opdrachtnemer per regio vastgesteld. Voor het verhuren van 

huurgoederen voor langere termijn gelden speciale verlaagde tarieven. 

 

Artikel 12. Verzekering 

 

1. De door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde huurgoederen zijn tijdens het bezit van 

Opdrachtgever niet verzekerd, Opdrachtgever dient hier zelf zorg voor te dragen. 
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2. De huurgoederen kunnen in opdracht van de Opdrachtgever, voor de periode van oplevering tot 

en met het tijdstip van retournering, verzekerd worden tegen materiële schade veroorzaakt door 

onder andere, doch niet uitsluitend; brand, storm, diefstal, vandalisme, verkeersrisico’s, 

ondeskundigheid, menselijk handelen, nalatigheid, eigen gebrek en van buiten komend onheil. In 

geval van gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis of serie gebeurtenissen, welke voor 

rekening van de Opdrachtgever komt. Het eigen risico bedraagt € 150, - en in geval van diefstal, 

vermissing of verduistering bedraagt het eigen risico 10% van het schadebedrag met een minimum 

van € 700, -.  

 

3. Schade aan derde, veroorzaakt door de huurgoederen, komt voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 13. Levering en retour 

 

1. VERPAKKINGEN EN RETOUR: Alle artikelen worden door ons geleverd in verpakkingen (dozen, 

kratten, flightcases, hoezen, rolcontainers etc.) en dienen bij terugkomst wederom in de betreffende 

verpakking schoon en droog verpakt te zijn. Als goederen niet schoon en droog geretourneerd zijn, 

dan worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. 

 

2. VERPAKKINGEN EN RETOUR GLASWERK, SERVIES EN BESTEK: Kopjes dienen omgekeerd, in kratten, 

terug te worden gebracht. Het glaswerk, servies en bestek dient spoelschoon (d.w.z. zonder etens- 

en drankresten) geretourneerd te worden.  

 

3. VERPAKKINGEN EN RETOUR LINNENGOED: Het linnengoed dient altijd ongewassen te worden 

geretourneerd. Indien het linnengoed nat is, dient het te worden uitgehangen om weervorming te 

voorkomen. Onder schade aan het linnengoed wordt onder andere, doch niet uitsluitend verstaan; 

brandgaatjes, kaarsvet en schimmel. 

 

4. BAR EN BIERTAP: Bij de bezorging van biertapinstallaties kan, voor zover mogelijk, de 

koolzuurcilinder en een bierfust worden aangesloten door de Opdrachtnemer. Mocht de 

Opdrachtnemer niet direct in de gelegenheid worden gesteld om deze aansluitingen te verzorgen, 

dan dient de Opdrachtgever deze aansluitingen zelf te verzorgen. De overige aansluitingen, zoals; 

elektra, water, afvoer, etc., dienen door de Opdrachtgever zelf te worden verzorgd. 

 

5. CONTROLE: Bij retourneren van de goederen in ons magazijn, worden de goederen gecontroleerd 

en, indien mogelijk, in uw aanwezigheid geteld. Deze telling is altijd bindend. 

 

6. BREUK, SCHADE, VERMISSINGEN, ETC.: Alle schades en vermissingen, door welke oorzaak dan ook, 

zijn voor rekening van de Opdrachtgever.  

 

7. TENTEN: Prijzen van alle tenten zijn exclusief verzekeringskosten.   

 

8. BEZORGING EN TRANSPORTKOSTEN: De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de 

huurgoederen zijn op aanvraag beschikbaar. Bezorging geschiedt alleen op de begane grond en op 

één locatie, tenzij anders is overeengekomen. Voor alle goederen dient rekening gehouden te 
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worden met de bereikbaarheid van de locatie. Bezorging geschiedt alleen via verhard terrein, dus 

geen grindpaden. Als bij de levering van de goederen blijkt dat deze niet op “normale” wijze op de 

locatie kunnen worden geleverd, dan worden eventuele handelingskosten (als extra transportkosten 

etc.) en annuleringskosten in rekening gebracht. Voor het ophalen van de huurgoederen geldt, dat 

de huurgoederen dienen klaar te staan, op de locatie waar ze ook zijn afgeleverd, tenzij anders is 

overeengekomen. 

 

9. OP- EN AFBOUW: De artikelen worden niet standaard door de Opdrachtnemer opgebouwd. 

Opdrachtnemer kan Opdrachtgever een overzicht van de prijzen geven.  

 

Artikel 14. Opschorting en ontbinding 
 
1. Op het tijdstip, waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige 

surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van 

toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of 

Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid 

over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien Opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt 

zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met 

Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. 

2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade. 

3. Indien er gerede twijfel bij Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van 

Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd het verrichten van werkzaamheden uit te stellen, totdat 

Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de 

door Opdrachtnemer voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade. 

Artikel 15. Betaling en incassokosten  
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient er in de winkel contant te worden betaald, 

dan wel in de winkel te worden betaald middels een pinbetaling. Opdrachtgever kan het 

factuurbedrag ook voldoen middels een bankoverschrijving, of middels een automatische incasso. 

Indien Opdrachtgever middels een bankoverschrijving of middels een automatische incasso betaalt, 

dan geldt er een betalingstermijn van 14 dagen. De factuur wordt direct aan de Opdrachtgever 

meegegeven, of wordt per post of per e-mail toegestuurd.  

2. Opdrachtgever dient te allen tijde 25% van het eindbedrag plus een waarborgsom, variërend van € 
100, - tot € 400, - vooraf te betalen, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen. Eventuele 
schoonmaakkosten kunnen worden verrekend met de waarborgsom. 
 
3. Opdrachtgever krijgt de waarborgsom retour na technische en optische controle van al het 
geretourneerde en onbeschadigde materiaal. 
 
4. Wordt het factuurbedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, dan is Opdrachtgever 
van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat 
enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn. Zodra de Opdrachtgever in verzuim is, zal de 
Opdrachtnemer een rente berekenen van 5% per maand. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten, 
die Opdrachtnemer moet maken om tot invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde te 
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komen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het 
openstaande bedrag, degressief verlopend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse 
Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van € 100, -.  
 
5. De bijkomende kosten, zoals schoonmaakkosten, manco's, of het niet of te laat retourneren van de 
huurgoederen, dienen bij het retourneren contact te worden betaald. Opdrachtgever kan het 
factuurbedrag ook voldoen middels een bankoverschrijving, of middels een automatische incasso. 
Indien Opdrachtgever middels een bankoverschrijving of middels een automatische incasso betaalt, 
dan geldt er een betalingstermijn van 14 dagen. Wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn 
voldaan, dan is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de 
openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn. Zodra de 
Opdrachtgever in verzuim is, zal de Opdrachtnemer een rente berekenen van 1,5% per maand of een 
gedeelte daarvan. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten, die Opdrachtnemer moet maken om tot 
invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde te komen, zijn voor rekening van 
Opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, degressief 
verlopend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander 
met een minimum van € 100, -.  
 
6.Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn 
alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft de 
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de 
Opdrachtgever aan alle overeengekomen verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het 
voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot 
een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Opdrachtgever, zijn de 
verplichtingen van Opdrachtgever tegenover Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.  
 
Artikel 16. Overmacht  
 
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever 
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, 
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komt. 
 
2. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan; stormachtig weer 
(windkracht 7 of hoger) en transportvertraging.  
 
3. Indien er sprake is van overmacht zal Opdrachtgever, Opdrachtnemer hiervan direct op de hoogte 
stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. 
 
4. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die 
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Opdrachtnemer zijn 
verbintenis had moeten nakomen. 
 
5. Tijdens overmacht worden de leveringen en andere verplichtingen opgeschort. Indien levering 
binnen 24 uur niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden, 
zonder dat er in dat geval enige schadevergoeding verschuldigd is.  
 
Artikel 17. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer 
 
1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te 
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beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige 
nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Opdrachtnemer wordt 
gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de 
verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de hoogte van het 
factuurbedrag.  
 
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt  
verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige 
stagnatie. 
 
3. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden 
uitgevoerde werkzaamheden, waar Opdrachtnemer uitdrukkelijk toe gerechtigd is, dan wel door 
derden geleverde zaken. 
 
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten. 
 
5. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen aan derden. 

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt door het 

gebruik van de huurgoederen. 

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen door het gebruik van een huurgoed. 

Artikel 18. Aansprakelijkheid Opdrachtgever  

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van de 

huurgoederen gedurende de gehele huurperiode. 

2. De huurgoederen dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden. Bij gebreken wordt de 

Opdrachtgever aansprakelijk gesteld. 

3. De Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk in de volgende gevallen: 

- indien de Opdrachtgever de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften niet correct 

naleeft. 

- in geval van diefstal en voor elke schade aan de huurgoederen, onafhankelijk van de aard van 

de oorzaak.  

4. De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt aan of door het materiaal. 

In voorkomende gevallen zal de Opdrachtgever, Opdrachtnemer zo nodig vrijwaren en/of schadeloos 

stellen. 

5.  De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende dekking op zijn verzekering voor het 

gehuurde materiaal. 

6. De Opdrachtgever dient het door hem gehuurde materiaal met de nodige zorgvuldigheid te 

behandelen. 

7. De Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de eigen risico’s en voor schades aan niet verzekerde 

goederen. 
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8. Indien de Opdrachtgever in gebreke is of blijft, met betrekking tot deze voorwaarden, zullen alle 

kosten door Opdrachtnemer dan te maken, inclusief alle gerechtelijke kosten, voor rekening van de 

Opdrachtgever komen. 

9. Schade in welke vorm dan ook, ontstaan door het niet verankeren van gehuurde tenten aan de 

omgeving zijn niet voor rekening van de Opdrachtnemer. 

10. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurgoederen is de Opdrachtgever volledig 

aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de 

huurgoederen, door welke oorzaak dan ook, en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade 

aan de Opdrachtnemer te vergoeden. Weersinvloeden verminderen deze aansprakelijkheid niet. De 

schade wordt bij het retourneren door middel van een telling bij aankomst in het magazijn van 

Opdrachtnemer door de Opdrachtnemer vastgesteld. Deze telling is voor partijen bindend. 

11. De Opdrachtgever mag de tent opzetten en gebruiken tot windkracht 6, mits de tent volgens de 

gebruiksaanwijzing is verankerd. 

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud  

De huurgoederen blijven te allen tijde volledig eigendom van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever 

zich niet houdt aan de bepalingen van de huurovereenkomst is de Opdrachtnemer zonder enige 

sommatie gerechtigd het verhuurde direct terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen. 

Artikel 20. Toepasselijk recht 

 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst 

onderworpen aan Nederlands recht.  

 

2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer, een geschil voor te leggen aan de volgens de wet 

bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders 

voorschrijft.  

 

 


