ALGEMENE VOORWAARDEN
ONBEMANDE VERHUUR

Deze voorwaarden gelden met uitsluiting v.d. contractvoorwaarden of algemene voorwaarden v.d. huurder

Artikel 1: vorming van het contract – wijziging - prijsherziening
1.
2.

Elke offerte van BVBA Heros is 8 dagen geldig. Zolang ze niet definitief aanvaard is door de opdrachtgever,
is BVBA Heros er niet door gebonden.
De prijzen zijn steeds opgegeven in EURO en exclusief BTW.

Artikel 2: De aanvang van de huur – staat van het gehuurde –
gebruik – duur – einde
1.

De huur vangt aan op het moment van de aflevering door de BVBA Heros van het materiaal aan de huurder
hetzij op het moment van afhaling van het materiaal door de huurder. Vanaf dat moment is het risico voor
de huurder. De huur eindigt op het moment dat het gehuurde terug wordt afgehaald door de BVBA Heros
dan wel wordt afgeleverd bij de BVBA Heros. De aflevering dient minimaal 24 uren vooraf te worden
gemeld aan de BVBA Heros.
2. Door de ontvangst bevestigt de huurder de het gehuurde in perfecte staat van werking te hebben
ontvangen. De huurder bevestigt het gehuurde met kennis van zaken te hebben onderzocht en geen
aanvullende uitleg te wensen. De huurder zal het gehuurde in dezelfde perfecte staat van werking terug
afleveren aan de BVBA Heros.
3. De huurder zal het gehuurde steeds vakkundig gebruiken als een goed huisvader en zich houden aan de
gebruiksaanwijzing. De huurder wordt geacht vakkundig te kunnen omgaan met het gehuurde.
4. De huurder bevestigt steeds te voldoen aan de wettelijke bepalingen ter zake waaronder het beschikken
over een geldig rijbewijs en andere verplichtingen. Bij gebreke daaraan is de huurder als enige
verantwoordelijk.
5. De huur geschiedt per uur dan wel per dag waarbij een dag bestaat uit acht uren dan wel per week waarbij
een week bestaat uit 40 uren, dan wel per maand waarbij een maand bestaat uit 172 uren.
6. De verzekering die is inbegrepen in de prijs dekt de schade aan het toestel door brand, ontploffing,
aanrijding, diefstal met gekarakteriseerde braak, schade tijdens transport, grondverzakking, interne schade
met uitsluiting van de schade door onvakkundig gebruik ( art. 2.3 ). De eerste 3.000,00 EUR van de
herstellingskost vallen ten laste van de huurder.
7. De huurder doet het nodige voor een verzekering aansprakelijkheid t.o.v. derden tijdens/door de werking
van het gehuurde en tijdens het transport indien dit door hem wordt gedaan.
8. De verzekeraar arbeidsongevallen van de huurder ziet af van elk verhaal t.o.v. de BVBA Heros, haar
mandatarissen en aangestelden. De huurder zal de verhuurder een attest bezorgen.
9. Schade aan banden, ruiten, verlichting, spiegels, ondergrond, vervuiling, reparatiekosten, lakschade en
carrosserieschade valt niet onder de verzekering. De huurder is gehouden tot herstel van deze schade dan
wel tot vergoeding van de schade.
10. Brandstof, gas, elektriciteit, olie, smeermiddelen en dagelijks onderhoud zoals voorgeschreven door het
onderhoudsboek, zijn ten laste van de huurder
11. Het is de huurder verboden herstellingswerken uit te voeren aan het gehuurde. Enkel de BVBA Heros is
hiervoor bevoegd.
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12. Elk schadegeval van welke aard dan ook dient onmiddellijk te worden gemeld aan de BVBA Heros. Elke
schade die het gevolg is van deze tekortkoming aan de meldingsplicht is ten laste van de huurder.
13. BVBA Heros heeft ten allen tijde het recht controle uit te oefenen op het gehuurde waar het zich ook moge
bevinden. In geval van tekortkoming aan de contractuele bepalingen is de BVBA Heros gerechtigd
onmiddellijk een einde te maken aan de huurovereenkomst en het gehuurde met zich te nemen. Hetzelfde
geldt wanneer het gehuurde gevaar loopt of kan lopen ingevolge staking of gelijk welke andere oorzaak.
14. Onderverhuur is verboden. Gebruik elders dan op de contractueel voorziene plaatsen evenzeer.
15. In geval van verbreking door de huurder van een overeenkomst zal forfaitair een schadevergoeding
verschuldigd zijn van minimaal 50% berekend op de som bij overeenkomst bepaald, hetzij op het
vijfvoudige van een voorheen bepaalde dagprijs. In zulk geval alsook bij verdaging van de opdracht, ten
gevolge van gelijk welk feit – overmacht of toeval niet uitgesloten – is de huurder verplicht alle kosten en
schade (o.a. van stilstand van materieel) onmiddellijk te vergoeden.

Artikel 3: Risico’s
1.

2.

Elke verantwoordelijkheid van BVBA Heros voor schade en/of vertraging wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Iedere omstandigheid waarmee BVBA Heros bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijze geen rekening
hoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet
van BVBA Heros kan worden verlangd, geldt als overmacht in hoofde van de BVBA Heros.
De tijdelijke schorsing der werken ten gevolge van onvoorziene omstandigheden brengt van rechtswege en
zonder enig recht op vergoeding verlenging mee van de aanvankelijke uitvoeringstermijn. Deze termijn
wordt verlengd met de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk terug op
gang te brengen. Onvoorzienbare defecten aan het materieel nodig voor de opdracht alsook ziekte van
personeel of schade en verlet ten gevolge van daden van derden kunnen niet ten laste van BVBA Heros
gelegd worden.

Artikel 4: Verhaal

De BVBA Heros is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade hetzij ten aanzien van de huurder hetzij ten
aanzien van partijen waarmee de huurder heeft gecontracteerd, andere dan deze gedekt door de verzekering.
Desgevallend dient de huurder de BVBA Heros hiervoor te vrijwaren.

Artikel 5: Betalingen
1.

2.

3.

Alle facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel ten laatste 30 dagen na factuurdatum ofwel
contant ofwel via de bankrekening van BVBA Heros.
Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
verwijlintrest van 10 % op jaarbasis verschuldigd naast een schadebeding ad 10 % met een minimum van
€ 125,00.
In geval van gerechtelijke invordering betaalt de schuldenaar conform de Wet betreffende de bestrijding
van de betalingsachterstand bij handelstransacties de kosten en erelonen van onze raadsman, welke
worden bepaald op het driedubbele van de sommen voorzien in art. 1022 Ger. W.

Artikel 6: Geschillen
1.
2.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding kan geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid
van de Rechtbank te Antwerpen en van het Vredegerecht van het vierde kanton te Antwerpen.
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