Algemene huurvoorwaarden
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De huurder erkent de materialen en uitrusting in volmaakt goede staat van werking ontvangen te hebben.
Alle vergunningen zijn ten laste van de huurder.
Elektriciteitsaansluiting: de door u te voorziene stroomtoevoer moet gebeuren volgens de opgegeven
voorschriften in uw contract omschreven. In geval van meerdere gebruikers is er per verbruiker 1 kabel te
voorzien = geen verdeeldoos na verlengkabel met meerdere verbruikers.
De huurder gaat akkoord de materialen en uitrusting te allen tijde voorzichtig en vakkundig te gebruiken en
zich te houden aan de gebruiksaanwijzingen waarvan hij kennis heeft genomen bij ontvangst van de
materialen en uitrusting.
Er mag geen promotiemateriaal aan de buitenkant bevestigd worden.
In afwijking van artikel 1719 en volgende B.W. zijn alle kosten van onderhoud en herstelling, van welke aard
en om welke reden ook, overmacht inbegrepen, ten laste van de huurder. Het is de klant absoluut verboden
wijzigingen aan het materiaal aan te brengen.
De klant ziet af van elk mogelijk beroep op de artikelen 1719, 1720, 1724, 1726, 1727 en 1740 B.W. en
bevrijdt ons aldus van elke mogelijke aansprakelijkheid wegens of m.b.t. het gebruik van het materiaal, in het
bijzonder wat betreft de conformiteit, het gebruik, de eventuele zichtbare of verborgen gebreken of alle
schade geleden of veroorzaakt door het toestel of het materiaal, ook ten aanzien van derden. In voorkomend
geval is hij ons vrijwaring verschuldigd voor alle aanspraken in dit verband. Daartegenover staat dat wij aan
de klant, die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdragen die wij als koper zouden
kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal en dit overeenkomstig de voorwaarden die
van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de leverancier of producent en onze firma. De huurder
beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tegenover de leverancier of de producent en is als enige
verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan
derden.
De huurder gaat ermee akkoord de verhuurder te vergoeden voor alle schade die het gevolg is van brand,
diefstal, overstroming, ongeval, vernieling of ontploffing tijdens de duur van het huurcontract, zelfs in geval
van vreemde oorzaak of overmacht.
De huurder verbindt zich ertoe de in huur gegeven materialen te verzekeren tegen brand en deze mee aan te
geven aan zijn BV uitbating verzekering.
Het gehuurde en in vervanging gegeven materiaal is en blijft de eigendom van onze firma, die het recht heeft
op het materiaal een vermelding aan te brengen die duidelijk de identiteit van de eigenaar aanduidt.
Behoudens onze voorafgaande en schriftelijke toestemming mag het materiaal niet buiten het Belgisch
grondgebied gebracht worden.
Met het doel nazicht te kunnen uitoefenen houdt de verhuurder zich het recht voor te allen tijde elke
werkplaats, gebouw te betreden waar het verhuurde goed zich bevind en behoud tevens het recht te allen
tijde het goed van deze plaats te verwijderen wanneer hij meent dat er gebrekkig mee wordt omgegaan.
De verhuurder gaat ermee akkoord kosteloos hulp van werktuigkundige aard te verschaffen bij herstelling van
de materialen uitsluitend in geval van gewone slijtage.
Het is de huurder zijn huurrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen, de gehuurde materialen geheel of
gedeeltelijk onder te verhuren of ze te kostelozen titel (mee) te laten gebruiken door derden.
Indien onze firma op welk ogenblik ook haar handelszaak in pand zou geven, aanvaardt de klant het gehuurde
materiaal onder zich te houden al derde-bewaarder. De klant zal de eigenaar van het onroerend goed waar
het gehuurde materiaal zich bevindt, ervan op de hoogte brengen dat het materiaal onze eigendom is en dus
geen deel kan uitmaken van het in artikel 20, 1° W. 16 december 1851 bedoelde voorrecht. De kennisgeving
moet door de klant op dezelfde wijze worden gedaan aan elke hypothecaire of pandhoudende schuldeiser of
houder van een landbouwvoorrecht. De klant zal onze firma onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere
vordering die het materiaal als voorwerp heeft, ingeleid door derden d.m.v. zelfs bewarend beslag hetzij
anderszins. Tevens zal hij de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of andere derden in kennis stellen van
de onderhavige overeenkomst en alle elementen die het in huur gegeven materiaal identificeren.
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15. Bij niet of onvolledige betaling gedurende de contractperiode worden de in huur gegeven materialen en
uitrusting teruggenomen. De huur blijft verschuldigd tot op de datum van volledige teruggave, terwijl vanaf de
datum van teruggave tot het einde van de normale contractduur, de resterende contractperiode een
verbrekingsvergoeding verschuldigd zal zijn gelijk aan 75% van de normale huurprijs over diezelfde periode.
16. De huurder verbindt zich ertoe om bij het einde van de huur om welke reden ook, de in huur gekregen
materialen en uitrusting terug te geven in even goede staat als deze van ontvangst.
17. Huurmaterialen worden gereinigd terugbezorgd, indien niet gereinigd wordt dit supplementair aangerekend.
18. Bij gebeurlijk verlies, alsook diefstal, gehele of gedeeltekijke schade toegebracht aan het eigendom of de
uitrusting van de verhuurder, is de huurder hiervoor aansprakelij en dit volgens de cataloogwaarde van de
beschadigde of verloren uitrusting.
19. De algemene voorwaarden van NV Dequeecker zijn van toepassing. Zie www.dequeecker.be of op aanvraag
te verkrijgen.
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