Algemene voorwaarden Handelsonderneming De Schans B.V. oktober 2016
I. Algemene bepalingen
1 Definities
DS: Handelsonderneming De Schans B.V.
C: Contractant, de wederpartij van DS
Materieel: alle door DS verkochte, verhuurde
of anderszins geleverde zaken in de ruimste
zin van het woord, dus zowel machines als
losse onderdelen
2 Rangorde bepalingen
1. De bepalingen onder I van deze voorwaarden, zijn
van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij DS betrokken is.
2. De bepalingen vanaf II zijn bijzondere bepalingen
voor de overeenkomsten die daar worden beschreven. Als een bijzondere bepaling afwijkt van een
algemene, gaat de bijzondere bepaling voor.
3. Bepalingen in overeenkomsten gaan voor deze
voorwaarden.
3 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DS (en
door haar ingeschakelde derden) en C, tenzij partijen
van deze voorwaarden schriftelijk afwijken.
2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
C wijst DS uitdrukkelijk van de hand.
3. Als een of meer bepalingen hier geheel of deels
nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overigens
bepaalde volledig van toepassing. DS en C zullen
dan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van het nietige c.q. vernietigde deel overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking
van het oorspronkelijk bepaalde in acht wordt
genomen. Als zich tussen partijen een situatie
voordoet die niet in deze algemene voorwaarden of
de overeenkomst geregeld is, moet deze situatie
worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden en de overeenkomst.
4. Alleen de Nederlands versie van de voorwaarden
is bindend.
4 Offertes
1. Offertes van DS zijn vrijblijvend en gelden 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Overeenkomsten
komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder begrepen per fax of langs elektronische weg) of mondelinge (telefonische) order en de
schriftelijke aanvaarding daarvan door DS.
2. Als de aanvaarding afwijkt van de offerte is DS
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij DS anders aangeeft.
3. Samengestelde prijsopgaven verplichten DS niet
tot uitvoering van een deel van een order tegen een
overeenkomstig deel van de prijsopgave. Offertes
gelden niet vanzelf voor toekomstige opdrachten.
4. Vermeldingen van model, gewicht, afmeting,
hoedanigheid, vermogen of andere eigenschappen
van Materieel en andere technische gegevens,
gelden bij benadering en binden DS alleen wanneer
overeengekomen.
5 Prijs, prijsverhoging en waarborgsom
1. Door DS opgegeven prijzen en tarieven zijn in
euro’s, exclusief BTW, andere heffingen van
overheidswege en eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, zoals verzend-,
administratie-, transport-, verpakkings- en verzekeringskosten, tenzij anders aangegeven. De prijzen
gelden vanaf het magazijn van DS.
2. Zolang levering niet heeft plaatsgevonden, mag
DS prijsverhogende factoren aan C doorberekenen.
3. Een waarborgsom moet vooraf worden betaald,
contant of via pinbetaling of via overschrijving op het
bankrekeningnummer van DS. De waarborgsom of
het restant daarvan wordt terugbetaald c.q. teruggestort nadat C aan al zijn verplichtingen jegens DS
voldaan heeft.
4. De waarborgsom is geen vooruitbetaling op
verschuldigde huur en draagt geen rente.
5. DS mag bij het einde van de huurovereenkomst
financiële verplichtingen zoals verschuldigde
huurpenningen, inhouden op de waarborgsom, net
als door C aan het Materieel toegebrachte toerekenbare schade. C is bij tussentijdse schade gehouden
tot bijstorting van het bedrag dat op de waarborg in
mindering werd gebracht.
6 Levering, inlevering en verzekering
1. Levering geschiedt af magazijn van DS, tenzij
anders overeengekomen. Inlevering geschiedt aan
het magazijn van DS.
2. C is verplicht het Materieel af te nemen op het

moment dat dit aan hem ter beschikking wordt
gesteld. Als C afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor (af)levering, mag DS het Materieel
opslaan voor rekening en risico van C.
3. Als het Materieel wordt bezorgd op een ander
adres, mag DS eventuele transport-/bezorgkosten
aan C in rekening brengen.
4. Vervoer van Materieel geschiedt voor rekening en
risico van C en is niet inbegrepen in de overeengekomen prijs van het door DS te leveren Materieel.
Het risico van verlies of beschadiging van Materieel
gaat op C over op het moment waarop aan C
juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in
de macht van C wordt gebracht.
5. DS hoeft alleen een (transport) verzekering af te
sluiten indien overeengekomen.
6. C moet door DS geleverd Materieel op ‘allrisk’basis, met zgn. financieringsclausule, verzekeren en
verzekerd houden vanaf levering tot het is terug
geleverd of in eigendom is overgegaan op C. DS zal
altijd als gerechtigde tot verzekeringspenningen
worden aangeduid en dus daartoe gerechtigd zijn.
7. Bij diefstal of (deels) vergaan van Materieel moet
C of zijn verzekeraar het Materieel aan DS vergoeden tegen de oorspronkelijke nieuwwaarde tenzij de
vervangingsprijs hoger is, in welk geval C de
vervangingsprijs moet voldoen. C moet op eerste
verzoek de polissen aan DS ter hand stellen.
8. Als C nalaat het Materieel (voldoende) te verzekeren, mag DS een verzekering afsluiten en de kosten
hiervan aan C in rekening brengen. DS is echter niet
verplicht dit te doen en aanvaardt hiervoor geen
enkele aansprakelijkheid, ook niet voor onder- of
oververzekering.
9. Als om welke reden ook geen schade-uitkering
plaatsvindt of de uitkering lager is dan de op dat
moment geldende handelswaarde, moet C het niet
vergoede deel aan DS vergoeden.
9. Door DS genoemde levertermijnen zijn indicatief.
Bij overschrijding van de termijn moet C DS schriftelijk in gebreke stellen en haar een nieuwe redelijke
termijn voor levering bieden.
10. DS mag Materieel in delen leveren en factureren,
zonder daarmee in gebreke te komen.
11. Als C Materieel niet schoon inlevert, komen de
schoonmaakkosten door DS voor rekening van C.
12. DS controleert het Materieel bij inlevering,
waarbij C aanwezig mag zijn. Meenemen van
Materieel door DS of derden mag niet worden
beschouwd als controle. Als DS constateert dat
Materieel in beschadigde staat of niet compleet
wordt ingeleverd, maakt zij een staat van bevindingen op met zo mogelijk de geldelijke omvang van de
schade of vermissing. Als C de juistheid daarvan niet
binnen 5 werkdagen na kennisgeving betwist, stemt
C in met deze schadestaat van DS. Van deze termijn
kan worden afgeweken, als sprake is van een
overmachtsituatie, waardoor C niet binnen die
termijn heeft kunnen reageren. Dit laat onverlet het
recht van DS op schadevergoeding wegens derving
van het Materieel gedurende deze termijn en de met
het herstel of wederaanschaffing van het vermiste
gemoeide tijd.
7 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen betaalt C door
middel van contante of pinbetaling ten kantore van
DS of door betaling op een door DS aan te wijzen
bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
C kan verplicht worden een ‘doorlopende machtiging
bedrijven’ te ondertekenen.
2. Als C niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in
verzuim. Hij is dan 1% rente verschuldigd per (deel
van een) maand, tenzij de wettelijke rente hoger is,
in welk geval de laatste rente geldt. De rente wordt
berekend vanaf de dag dat C in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, (aanvrage van) faillissement, (aanvrage van) surséance van betaling van C,
beslaglegging onder C, als dit beslag niet binnen 3
maanden is opgeheven, of in het geval van een
andere omstandigheid waardoor C niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag DS
de overeenkomst per direct opzeggen of annuleren,
zonder dat zij dan enige vergoeding aan C hoeft te
betalen. De vorderingen van DS op C zijn dan
onmiddellijk opeisbaar.
4. DS mag betalingen van C laten strekken in de
eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens
in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in
mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
5. DS kan, zonder daardoor in verzuim te komen,
een aanbod tot betaling weigeren, als C een andere
volgorde voor de toerekening aanwijst. DS kan

volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als
daarbij niet ook de opengevallen rente en de kosten
worden voldaan.
6. C is nooit gerechtigd tot verrekening van het door
hem aan DS verschuldigde. Bezwaren tegen (de
hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting van C niet op.

veranderingen daaraan in waarde is verminderd, is C
aansprakelijk voor het bedrag der vermindering.

9 Onderzoek, reclames
1. Klachten over (de omvang of kwaliteit van)
geleverd Materieel moet C, op straffe van verval van
haar rechter terstond na ontdekking, doch uiterlijk
binnen acht dagen na levering, schriftelijk melden
aan DS. C moet dan ook de geleverde zaken op het
moment van levering of verwerking daarvan, althans,
als dit aantoonbaar niet mogelijk is, in een zo vroeg
mogelijk stadium, op deskundige wijze te (doen)
beoordelen. De eventuele ingebrekestelling dienaangaande van de zijde van C moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek bevatten, zodat DS in staat is adequaat te reageren.
2. Ook als C tijdig reclameert, blijft hij verplicht tot
afname en betaling van het Materieel. Hij is ook niet
bevoegd tot verrekening of opschorting.
3. Als een klacht gegrond is, zal DS het Materieel
alsnog leveren of vervangen, tenzij dit inmiddels voor
C aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet
C schriftelijk kenbaar maken en zo nodig bewijzen.
Vervangen zaken komen toe aan DS. Als alsnog
leveren of vervangen van zaken niet meer mogelijk
of zinvol is en dit aan DS toerekenbaar is, dan is DS
slechts aansprakelijk binnen de grenzen van deze
voorwaarden.

11 Aansprakelijkheid
1. Als DS aansprakelijk mocht zijn, is aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is geregeld.
2. DS is niet aansprakelijk voor enige schade
doordat DS is uitgegaan van door of namens C
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Als DS aansprakelijk is, is deze beperkt tot
maximaal tweemaal het tot dat moment aan C
gefactureerde bedrag, althans dat deel van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000,00. Bij
overeenkomsten met een looptijd langer dan 6
maanden, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot
het over een periode van 6 maanden aan C gefactureerde bedrag.
4. De aansprakelijkheid van DS is in ieder geval
steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van
haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. DS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade,
zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparing en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en
omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
- eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van DS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze
aan DS toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover C aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
7. DS is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in
door derden of C ter beschikking gestelde gegevens,
noch voor schade door onheil van buitenaf, noch
voor onderdelen en/of materialen die door C zelf ter
beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.
8. Hier genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van DS.

10 Wanprestatie, opschorting en ontbinding
1. DS is bevoegd nakoming van haar verplichtingen
op te schorten of overeenkomsten te ontbinden, als:
- C de verplichtingen uit de overeenkomst niet of
niet tijdig/volledig nakomt;
- na sluiten van de overeenkomst DS ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat C de verplichtingen niet zal nakomen;
- C bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Ook als door vertraging aan de zijde van C niet
langer van DS kan worden gevergd dat zij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, mag DS de overeenkomst ontbinden. DS is dan niet gehouden tot enige
compensatie of vergoeding aan C, maar heeft recht
op vergoeding van de schade die uit de ontbinding
voortvloeit en tot al hetgeen waartoe C zich jegens
DS heeft verbonden, waaronder reeds opengevallen
en toekomstige termijnbedragen, te vermeerderen
met rente en eventuele kosten.
3. Ook mag DS de overeenkomst zonder compensatie ontbinden als zich omstandigheden voordoen van
dien aard dat nakoming onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
van haar kan worden gevergd of als zich anderszins
omstandigheden voordoen van dien aard dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
in redelijkheid niet van DS mag worden verwacht.
DS is dan niet gehouden tot enige vorm van compensatie of vergoeding aan C.
4. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van DS op C onmiddellijk opeisbaar. Als
DS nakoming van haar verplichtingen opschort,
houdt zij haar aanspraken uit de wet, overeenkomst
en deze algemene voorwaarden. C moet bij wanprestatie en bij ontbinding altijd directe en indirecte
schade vergoeden.
5. In het geval (van aanvrage) van faillissement,
surséance van betaling of schuldsanering dient C die
het Materieel en al wat daarbij behoort op dat
moment onder zich heeft onmiddellijk in bezit van DS
te stellen. C zal het Materieel dan in de staat waarin
dit hem ter hand werd gesteld retourneren aan DS.
Als de waarde van het Materieel als gevolg van

12 Gebruiksvoorwaarden
1. Zolang Materieel eigendom van DS is, moet C de
volgende gebruiksvoorwaarden in acht nemen.
2. C moet Materieel in dezelfde staat houden, als
waarin hij deze ontving, dat wil zeggen goed
onderhouden en geheel gereinigd, e.e.a. behoudens
slijtage als gevolg van regulier gebruik.
3. C moet Materieel overeenkomstig de bestemming
gebruiken en zoals het een goed huisvader betaamt
verzorgen. C moet daarbij de (eventuele) instructies
en/of aanwijzingen door DS, voor het gebruik en
onderhoud van het Materieel verstrekt, nauwkeurig
opvolgen, tenzij de stand der techniek zich daartegen verzet, in welk geval C zal overleggen met DS.
DS kan in dat geval nadere instructies verstrekken.
4. C moet ervoor zorgen dat Materieel voor het
verstrijken van de keuringsdatum, tijdig door hem
wordt gekeurd, althans moet DS tijdig op de hoogte
stellen van het verlopen van de keuringsdatum en
moet DS tijdig de mogelijkheid tot keuring van het
Materieel bieden. Bij niet (deugdelijke) nakoming van
deze verplichting, is C aansprakelijk voor alle schade
die hieruit voortvloeit.
5. De kosten van onderhoud van Materieel zijn
gedurende gebruik voor rekening van C. Het
dagelijks onderhoud omvat o.a., maar niet alleen,
controle op en/of bijvullen van: alle oliestanden,
bandenspanning, koelwaterniveau, regelmatig
doorsmeren, repareren van lekke banden en
regelmatig reinigen van het Materieel.
6. C mag zonder voorafgaande toestemming van DS
geen veranderingen aan Materieel aanbrengen,
beschilderen, of van enigerlei aanduiding voorzien,
of enige door DS of de producent aangebrachte
aanduiding of kenmerk van Materieel verwijderen of
aan het oog onttrekken.
7. C mag Materieel zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van DS niet verder of onder verhuren,
noch op enigerlei andere wijze aan derden voor
gebruik afstaan.
8. C mag niet zelf reparaties aan het Materieel
(laten) verrichten, tenzij DS hier voorafgaand
schriftelijk toestemming voor gaf.
9. C moet elke schade en/of elk gebrek aan Materieel onmiddellijk schriftelijk aan DS melden.
10. C moet aan DS melden op welke plaats(en) het
Materieel zal worden geplaatst en/of gebruikt. Deze

8 Incassokosten
1. Als C in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van C.
2. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 85,00 exclusief BTW.
C is over de verschuldigde incassokosten ook rente
verschuldigd. Als DS hogere of andere kosten heeft
gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan
komen ook deze voor vergoeding door C in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen ook
voor rekening van C.
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plaats behoeft toestemming van DS, bij gebreke
waarvan DS bevoegd is Materieel terug te halen/vorderen en de overeenkomst te beëindigen. C
moet in dat geval de nog resterende en eventueel
openstaande termijnen, te vermeerderen met rente
en eventuele kosten aan DS voldoen. Ook moet C in
dat geval de kosten die daardoor ontstaan, aan DS
vergoeden.
11. Het Materieel mag nooit zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van DS het Nederlands
grondgebied verlaten.
13 Garantie nieuw Materieel
1. Met inachtneming van de navolgende bepalingen
garandeert DS de deugdelijkheid en kwaliteit van
door haar geleverd nieuw Materieel gedurende 6
maanden na de levering en wel in die zin dat zij
onderdelen of materialen waaraan gedurende die
tijd, uit hoofde van ondeugdelijke constructie, enig
gebrek mocht ontstaan, voor zover die zaken zich in
Nederland bevinden, kosteloos zal herstellen of
vervangen, dit ter keuze van DS. Als DS de zaken
zelf van een fabrikant of derden heeft gekocht zijn
uitsluitend de garantievoorwaarden van die fabrikant
of derden van toepassing.
2. C moet, op straffe van verval van de garantie, een
geconstateerd gebrek terstond na de ontdekking per
aangetekend schrijven bij DS melden. C moet een
gebrekkig onderdeel bewaren en als DS dat verlangt
vrachtvrij aan DS terugzenden. Zaken of onderdelen
die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen worden eigendom van DS.
3. De garantie van DS vervalt, als C de zaken niet
conform de aanwijzingen en voorschriften van DS of
de fabrikant gebruikt of deze anderszins ondeskundig of onzorgvuldig heeft behandeld. Ook vervalt
deze verplichting als C de zaken voor andere dan de
normale bedrijfsuitoefening waarvoor de zaken zijn
bestemd heeft aangewend of als C zonder schriftelijke toestemming wijzigingen of veranderingen door
anderen dan DS heeft laten verrichten.
4. DS kan haar garantieverplichtingen opschorten,
als C niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. C
mag betaling niet weigeren op grond van het feit dat
DS haar garantieverplichting nog niet of niet volledig
is nagekomen.
5. Van garantie zijn uitgesloten die defecten en
verschijnselen die hun oorzaak vinden in ongevallen,
onjuist gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage.
6. Als DS haar garantieverplichting niet nakomt is
haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van
herstel of vervanging door derden, maar pas nadat C
haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een
redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen DS alsnog
aan haar garantieverplichting kan voldoen.
7. De benodigde servicebeurten die binnen de
garantie vallen moeten tijdig door C aan DS gemeld
worden en moeten tijdens de normale werktijd
uitgevoerd kunnen worden.
8 Op reparaties door DS, geldt een garantieperiode
van 3 maanden na reparatiedatum, gebaseerd op
maximaal 40 bedrijfsuren per week.
14 Eigendom(svoorbehoud)
1. Al het door DS geleverde Materieel blijft altijd
eigendom van DS tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. In het geval van
(huur)koop of lease gaat de eigendom pas over op
het moment dat C alle verplichtingen jegens DS is
nagekomen.
2. C mag onder eigendomsvoorbehoud vallende
zaken niet verwerken, vermengen, verpanden noch
op andere wijze bezwaren. C moet deze zaken als
zodanig afgescheiden van het eigen vermogen
opslaan en bewaren en dit ook aan derden kenbaar
maken totdat C de verplichtingen jegens DS volledig
is nagekomen.
3. Als derden beslag willen leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is C verplicht deze
derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen en
DS direct daarvan op de hoogte te stellen. C is dan
ook verplicht om alles te doen dat redelijkerwijs van
hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DS veilig te stellen.
4. DS mag in eigendom aan haar toebehorende
Materieel altijd (laten) controleren. Hiertoe moet DS
of een door haar aangewezen persoon vrije toegang
tot het Materieel krijgen en in staat gesteld worden
om de door haar nodig geachte werkzaamheden aan
het Materieel te verrichten.
5. DS voorziet Materieel in haar eigendom van een
volgsysteem (track/trace) en is altijd gerechtigd de
positie van het Materieel te bepalen en zo nodig het
Materieel terug te halen.

15 Overmacht
1. DS is niet gehouden tot het nakomen van een
verplichting, als zij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
2. Onder overmacht verstaan partijen, naast wat
daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop DS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DS niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen en ziekte in het
bedrijf van DS daaronder begrepen. 3. DS mag zich
ook op overmacht beroepen, als de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DS
haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de
overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan
2 maanden mag ieder der partijen de overeenkomst
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
5. Voor zover DS ten tijde van intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen is
nagekomen of zal kunnen nakomen, mag DS het
nagekomen respectievelijk na te komen deel apart
factureren. C moet deze factuur voldoen als ware het
een afzonderlijke overeenkomst.
16 Tekeningen, programmatuur, enz.
1. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens welke DS
verstrekt, blijven eigendom van DS en moeten op
verzoek direct aan DS worden teruggezonden.
2. C verplicht zich deze gegevens niet te (laten)
kopiëren of aan derden ter inzage of ter beschikking
te stellen, tenzij met schriftelijke toestemming vooraf
van DS, op straffe van een boete van € 10.000 per
geval, onverminderd het recht van DS op vergoeding
van daadwerkelijke geleden schade.

per dag van het gehuurde gedurende de officiële
werkdagen tijdens de huurperiode. Wil C het
gehuurde meer dagen en/of meer uren per dag
gebruiken dan moet C DS onverwijld hiervan in
kennis stellen. DS berekent aan C dan een evenredig hogere huurprijs. Een week wordt op 5 werkdagen en een maand op 4 weken gesteld.
2. DS mag, als de kostprijs van de huurprijs tijdens
de huurperiode mocht worden verhoogd, deze
verhoging aan C doorberekenen door evenredige
verhoging van de overeengekomen huurprijs.
3. DS kan met C overeenkomen dat hij de huurprijs
vooruitbetaalt. Wanneer betaling vooruit niet is
overeengekomen vindt betaling van de huurprijs
plaats door nabetaling. Bij nabetaling moet per week
de huurprijs aan DS worden voldaan. Bij het einde
van de huurperiode moet de laatste volle of gedeeltelijke werkweek terstond aan DS worden voldaan.
21 Huurperiode
1. De huurperiode wordt aangegaan in hele dagen.
De dag(en) waarop het gehuurde naar C en terug
naar DS wordt gevoerd, gelden ook als huurdagen.
2. Bij huur voor onbepaalde tijd, geldt voor elke partij
een opzegtermijn van tenminste 3 werkdagen.
3. C moet het gehuurde uiterlijk op de laatste dag
van de huurperiode voor 17 uur inleveren. Als het
gehuurde niet is ingeleverd op de einddatum, is
daarmee de huurperiode stilzwijgend verlengd, voor
eenzelfde huurperiode tegen dezelfde voorwaarden,
tenzij DS aangeeft dat zij de overeenkomst niet wil
verlengen. Dan is C een vertragingsboete verschuldigd van € 500,00 voor iedere dag dat het gehuurde
niet ingeleverd is.
4. Verlenging van huurperioden door C is mogelijk,
als voldoende Materieel beschikbaar is. DS mag bij
verlenging van de huur het verhuurde terugnemen
en soortgelijk Materieel aan C ter beschikking
stellen. C moet hieraan zijn medewerking verschaffen en mag dit niet weigeren.
III Huurkoop en financial/operational lease

17 Adviezen, ontwerpen en materialen
1. Door DS verstrekte informatie en adviezen zijn
slechts van algemene aard en vrijblijvend.
2. DS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een
door of namens C uitgewerkt ontwerp, noch voor
eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.
3. Voor de functionele geschiktheid van de door C
voorgeschreven materialen is C zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan
de geschiktheid van materiaal of het onderdeel voor
het doel waarvoor het volgens het ontwerp van C is
bestemd.
18 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen met DS is alleen
Nederlands recht van toepassing, ook als aan een
verbintenis geheel of deels in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als C daar zetelt of woont.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. Geschillen worden - eventueel in afwijking van de
normale bevoegdheidsregels - voorgelegd aan de
Kantonrechter in (het arrondissement van) ’sHertogenbosch. Daarbij komen partijen uitdrukkelijk
overeen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste
aanleg van de kantonrechter openstaat (artikelen 96,
332 en 333 Rechtsvordering).
3. Als C consument is gelden deze voorwaarden
slechts voor zover deze niet ten nadele van consumentenrechtelijke dwingende bepalingen afwijken.
4. Van toepassing zijn steeds de voorwaarden zoals
die golden bij totstandkoming van de overeenkomst.
Bijzondere bepalingen
II Huur en bruikleen
19 Algemeen
1. Vóór aanvang moet DS in het bezit zijn van een
recente inschrijving uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs van C; ook kan een pinbetaling als bewijs
worden vereist.
2. C moet als een goed huisvader voor bewaring en
behoud van Materieel in bruikleen zorgen. Schade
aan Materieel in bruikleen is voor rekening van C.
3. Zaken in bruikleen moeten op eerste verzoek van
DS terstond worden terugbezorgd. Bij gebreke van
tijdige teruggaaf mag DS de aanschafwaarde van
het Materieel aan C in rekening brengen.
20 Huurprijs en betaling
1. De huurprijs is gebaseerd op een achturig gebruik

22 Algemeen
1. Bij huurkoop gaat het verkochte Materieel niet
door enkele levering in eigendom over, maar pas
door vervulling van de opschortende voorwaarde van
algehele betaling van alles door C uit hoofde van die
overeenkomst aan DS verschuldigd. Hetzelfde geldt
voor operational lease, tenzij de overeenkomst
bepaalt dat na afloop de eigendom bij DS blijft.
23 Betalings(termijnen) en wanprestatie
1. De periode waarin het aan C geleverde materiaal
moet zijn afbetaald, staat in de overeenkomst, net
als hoogte en frequentie van de afbetalingstermijnen.
2. C is tijdens de afbetalingsregeling contractuele
rente verschuldigd.
3. Als C zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst met DS niet tijdig nakomt, mag DS het
Materieel direct in bewaring nemen en de overeenkomst beëindigen. C moet dan als boete de nog
resterende en eventueel openstaande betalingstermijnen aan DS voldoen.
IV Consignatieovereenkomst
24 Algemeen
1. Het doel van de terhandstelling van het Materieel
is de verkoop en levering daarvan aan derden tegen
de door DS vastgestelde aangeduide minimumprijs
of zoveel meer of minder als DS en C uitdrukkelijk
overeenkomen. C zal zich ten volle inspannen om
het beoogde doel te behalen.
2. Ook zal C de algemene voorwaarden en garantiebepalingen van DS tijdig en deugdelijk toepasselijk
verklaren op iedere transactie in het kader van de
Consignatieovereenkomst en deze ter handstellen
aan (potentiële) kopers van Materieel voordat het
contract gesloten wordt. Als C Materieel verkoopt en
levert volgens afwijkende garantiebepalingen, dan
zal deze door C zelf worden geboden. Als DS uit
hoofde van deze afwijkende garantie mocht worden
aangesproken tot herstel, vervanging of teruggave
van de koopsom, komen de daaruit voortvloeiende
verplichtingen, van welke aard ook, integraal voor
rekening en risico van C.
25 Betaling
1. C is verplicht de koper de verschuldigde koopsom
te laten overmaken op het rekeningnummer van DS.
Als betaling contant plaatsvindt, voldoet C de
koopsom onverwijld aan DS en houdt deze tot dat
moment duidelijk afgescheiden van zijn eigen kas, of
stort deze op een afzonderlijke derden-
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bankrekening. C treedt in dat geval op als bewaarder
voor DS van het ontvangen bedrag. De koopsom
vloeit dus nimmer in het vermogen van C.
26 Mededelingsplicht
1. C zal geïnteresseerden desgevraagd in kennis
stellen van zijn positie als C van het ter hand
gestelde Materieel. Voorts zal C aan iedere serieus
geïnteresseerde/koper eventuele gebreken aan het
Materieel schriftelijk kenbaar maken, ook als
daarvan door DS geen aantekening is gemaakt,
maar deze hem wel bekend zijn of behoren te zijn en
van hem verwacht mag worden dat hij deze meedeelt aan eerdergenoemde derden.
2. C zal DS steeds deugdelijk en tijdig in kennis
stellen van relevante ontwikkelingen die zich in het
kader van de Consignatie voordoen.
3. C staat ervoor in dat hem geen omstandigheden
bekend zijn waarvan hij weet of redelijkerwijze
behoort te weten dat mededeling daarvan voor DS
reden zou kunnen vormen om een overeenkomst
niet, of onder andere voorwaarden aan te gaan en/of
in stand te houden.
27 Eigendom
1. Materieel in consignatie blijft steeds eigendom van
DS. De eigendom gaat pas over op een derde op het
moment dat het Materieel is betaald aan DS en met
inachtneming van de voorgeschreven formaliteiten
wordt overgedragen.
2. C zal Materieel in de periode dat hij dit onder zich
heeft, voor derden zichtbaar aanduiden als eigendom van DS en duidelijk afgescheiden van eventueel
ander zich bij hem bevindend Materieel of andere
bedrijfsvoorraad of -inventaris houden. C zal zich
nooit als eigenaar van het Materieel presenteren.
3. C mag Materieel niet ten behoeve van de eigen
bedrijfsactiviteiten of voor privégebruik inzetten. C
zal het Materieel uitsluitend aan derden van wie hij
de identiteit vooraf aantoonbaar heeft vastgesteld,
ter hand stellen in het kader van de mogelijke
verkoop daarvan en slechts voor de duur dat dit
redelijkerwijs noodzakelijk is. Terhandstelling aan
derden is voor rekening en risico van C.
4. DS mag altijd, zonder opgave van redenen en
zonder dat zij C een vergoeding verschuldigd is,
door enkele mededeling of daartoe strekkende
handeling, het Materieel onder zich nemen.
5. Eventuele boetes zijn gedurende de consignatie
voor rekening en risico van C. C zal DS in en buiten
rechte steeds vrijwaren als DS wordt aangesproken
of in rechte worden betrokken als gevolg van de niet
(deugdelijke) naleving van wet- en regelgeving of
anderszins aangesproken. Als DS enig bedrag aan
derden zou moeten betalen, zal C het door DS
betaalde bedrag, vermeerderd met eventuele kosten
voor rechtsbijstand en overige gemaakte kosten, aan
DS vergoeden.
V Koop
28 Montage, installatie en inbedrijfstelling
1. Alle montage- en installatiewerkzaamheden,
hierna te noemen 'montage', alsmede inbedrijfstellingswerkzaamheden, hierna te noemen 'inbedrijfstelling', zijn voor rekening en risico van C, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
2. Als is overeengekomen dat montage of inbedrijfstelling voor rekening van DS geschiedt, geldt het
volgende:
- C verleent alle hulp die redelijkerwijze kan worden
verlangd.
- C zal daartoe aan de monteur(s) van DS kosteloos hulpkrachten, brandstof, smeermiddelen,
elektrische energie, water, enz. ter beschikking
stellen.
- Als de monteur(s) door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van DS, niet regelmatig met
de montage kan/kunnen doorgaan of buiten normale werktijd moet(en) werken, zijn alle hieruit
voortvloeiende kosten voor rekening van C.
3. Alle bijkomende werkzaamheden, die bij de
montage horen, zijn voor rekening en risico van C.
4. Hetzelfde geldt voor het maken en monteren van
alle onderdelen en inrichtingen, waarvan in de
overeenkomst niet is vermeld dat zij voor rekening
en risico van DS komen. DS zal ten aanzien van
deze werkzaamheden desgevraagd instructies aan
C verstrekken.
5. Nadat de monteur(s) de werkzaamheden
heeft/hebben afgerond en de zaken in bedrijf zijn
gesteld, wordt de montage of inbedrijfstelling geacht
te zijn voltooid.
6. Dit artikel geldt ook bij demontage en reparaties.

