ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GRAAFMACHINES – WIELLADERS – ANDERE
De huur wordt aangegaan volgens de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijke, door ons, aanvaarde
wijzigingen of aanvullingen.

1.DUUR VAN DE HUUR
De huur gaat in :
Op het ogenblik dat de huurder of zijn personeel de gehuurde machine in ontvangst neemt bij de verhuurder zelf of
op een vooraf aangeduide plaats. Indien is overeengekomen dat het gehuurde door de zorgen van de verhuurder
dient geleverd te worden dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken plaats en tijd hijzelf of zijn
gemachtigde aanwezig is voor de in ontvangst name van de machine. Zo niet, zal de verhuurder het gehuurde
terug meenemen en worden de vervoerskosten aan de huurder aangerekend. Indien de huurder nalaat het
gehuurde af te halen of in ontvangst te nemen blijft hij niettemin gebonden door de huurovereenkomst en zal hij de
huurprijs voor de overeengekomen periode dienen te betalen. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. het tijdstip
van aflevering zijn niet bindend en kunnen niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot
schadeloosstelling.
De huur eindigt :
Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde termijn is aangegaan, op de overeengekomen datum EN na schriftelijke
afmelding van de huurder. Bij niet afmelding wordt de huur automatisch verlengd.
In andere gevallen, op de dag van de terugkeer in de magazijnen van de verhuurder. Nochtans geeft de
verhuurder het recht wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen om op ieder ogenblik de huur op te
zeggen.
Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in
gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te
laten terughalen zonder een beroep te doen op de Rechter, waar het zich ook bevindt. Alle kosten, zoals
demonteren, opladen, vervoeren, lossen enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de
teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de
normale huurprijs over één dag met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding
op te vorderen.
De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde materiaal kan worden
en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

2. RISICO
Vóór het gebruik van de machine dient de gebruiker alle veiligheids- en bedieninstructies goed te lezen en te
begrijpen en op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving inzake veiligheid en het voorkomen van kabelschade.
Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Bij
afhaling door de huurder zo ook tijdens het vervoer, laden en lossen.
De verhuurder levert de machine af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeerolie en brandstof. Bij
de in ontvangst name van de machine dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of in ontvangst
name door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. Bij verzending of wanneer de
in ontvangst name niet ter plaatse is gebeurd en de ver huurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot
terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekend schrijven, die op
straffe van verval dient verzonden te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en
feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet
is ontstaan na de aflevering.

De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de machine in dezelfde staat als bij in ontvangst name d.w.z.
goed gereinigd, geheel gevuld met de voorgeschreven smeerolie en brandstof. Onverminderd zijn verhaal op de
reden, is hij aansprakelijk op ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde enz. in de ruimste zin, zonder fout of
opzet van de reden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de
verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder
beschikt over een termijn van 48 uren na de terugname, zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de
huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz. bekend te maken. Hij doet dit per mail, waarin de
huurder uitgenodigd wordt, binnen de zelfde tijd (48 uren) de schade aan de machine, in de magazijnen van de
verhuurder, tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, dan
wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling
of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.
De huurder is tijdens de huurtijd aansprakelijk voor de stoffelijke alsook lichamelijke schade, die het gehuurde goed,
of het gebruik ervan, zelf indien niet foutief, aan derden, aan de huurder zelf, aan personeel van de huurder, zou
veroorzaken. De huurder verbindt er zich toe bij zijn verzekeringsmaatschappij aangifte te doen bij wijze van
verklaring teneinde het gehuurde onder de rubriek ‘Burgerlijke Verantwoordelijkheid’ te laten dekken. Hij zal de
verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of
door het gehuurde.
De huurder is, over de hele huurtijd, aansprakelijk bij diefstal van de gehuurde machine en accessoires.

3. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN
De huurprijs per dag omvat maximum 8 bedrijfsuren. De verhuring per week omvat maximum 40 bedrijfsuren in een
periode van 5 dagen. De verhuring per maand omvat maximum 160 bedrijfsuren in een periode van 30 dagen.
Meeruren worden verrekend op basis van het dagtarief gedeeld door 1/8. Anderzijds is de overeengekomen
huurprijs verschuldigd en niet voor vermindering vatbaar wanneer de huurder de machine minder heeft gebruikt.
Transport
Wordt aangerekend per uur en omvat laden, vervoer, lossen en tanken. Er wordt geen rekening gehouden met de
aangegeven rij duur op routenet en andere.
Door het tekenen van de leveringsbon gaat u akkoord met onze algemene verhuurvoorwaarden.
Klachten tegen onze factuur moeten, om aanvaardbaar te zijn, gedaan worden binnen de 8 dagen, per
aangetekend schrijven.
Onze factuur is contant betaalbaar op haar datum of op de vervaldag aangeduid op de factuur.
Zo onze factuur niet betaald wordt binnen de 8 dagen wanneer ze contant betaalbaar is, of ten laatste op de
aangeduide vervaldag, wordt het factuurbedrag automatisch en zonder voorafgaande aanmaning noch
dagvaarding vermeerderd met een rente van één procent per maand vanaf factuurdatum EN met een
schadevergoeding gelijk aan 12% van het factuurbedrag.
Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van het gebied waarin de zetel van de verhuurder zich bevindt,
bevoegd, met uitzondering van deze beneden de 600.00 EUR waarvoor enkel de Vrederechter bevoegd is.

