De huur- en verhuurvoorwaarden van Gww-materieel van Effink Werkvakverlichting
Vestiging: Effink Werkvakverlichting
is gevestigd aan de Diepenheimse
straat 56 7496 PV Hengevelde.
Algemene voorwaarden voor de
huur en verhuur van gww-materieel
Artikel 1 Gww-materieel
Met gww-materieel wordt bedoeld
alle gereedschappen, werktuigen,
machines en dergelijke, die nodig
zijn en bestemd zijn voor een werk
of bedrijf op het gebied van de
grond-, water-, en wegenbouw. In
het vervolg zal steeds gesproken
worden van “huurobject”.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn
van toepassing op iedere te sluiten
of gesloten overeenkomst van huur
en verhuur van gww-materieel.
Indien echter de bijzondere
bepalingen uit de overeenkomst
afwijken
van
de
Algemene
Voorwaarden, dan prevaleren de
eerstgenoemde bepalingen.
Artikel 3 Huurprijs
3.1	De huurprijs is verschuldigd over
de gehele huurtermijn en wordt
berekend per overeengekomen
uur, dag of week. Voor over
uren met het huurobject te
maken of alsmede voor verleten wachturen kan een andere
huurprijs worden overeen
gekomen.
3.2	De huurprijs is niet verschuldigd
indien er ten gevolge van
zondagen,
algemeen
erkende feestdagen of op
grond van een CAO verplichte
(rooster) vrije dagen, niet
met het huurobject gewerkt
wordt, alsmede gedurende
de reparatietijd, benodigd
voor herstel van tijdens de
huurtermijn ontstane schade
aan het huurobject, tenzij deze
schade is ontstaan door opzet,
grove schuld of nalatigheid van
de huurder.

3.3	Bij eventueel buiten werking
stellen van het huurmateriaal
wegens vorst of gedurende de
wettelijke vakantieweek wordt
50% van de overeengekomen
huurprijs in rekening gebracht,
indien bij begin en beeindiging
van deze periode van buiten
werking stellen schriftelijk hiervan
aan verhuurder kennis wordt
gegeven.De dag van ontvangst
dezer kennisgeving door ver
huurder wordt aangehouden
als datum van ingang der
vorstperiode. De termijn van
buiten werking stellen wegens
vorst wordt niet meegeteld
bij bepalen van de minimum
huurtermijn; het einde van de
minimum huutermijn wordt zo
veel verschoven als de duur van
de vorstperiode, naar beneden
afgerond op hele weken,
bedraagt. Een vorststagnatie
korter dan tien dagen telt niet
mee voor reductie vorstverzuim.
3.4	Tenzij de verhuurder en de
huurder uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen, zijn
steeds in de huurprijs inbegrepen:
	- laad- en loskosten gemaakt op
het terrein van de verhuurder;
	- de kosten van normale slijtage
van het huurobject.
3.5	In geval van (ver)huur van
bemand materieel behoren
eveneens tot de huurprijs de
loonkosten van de bemanning,
vermeerderd met de loonbe
lasting en de verzekeringspre
mies volksverzekeringen en
werknemersverzekeringen.

3.6	Tenzij de verhuurder en de
huurder uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen,
zijn de navolgende kosten niet
in de huurprijs inbegrepen en
worden deze door de huurder
gedragen:
	- bij bemand materieel: kosten
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van brandstof :
	- b
 ij onbemand materieel:
kosten van brandstof en
smeermiddelen en datgene
wat nodig is voor dagelijks
onderhoud en normaal
gebruik;
	- bij zowel bemand als on
bemand materieel:
	- de kosten van transport ten
behoeve van de aan- en af
voer van het huurproject;
	- de laad- en loskosten op de
locatie van het werk
	- de verschuldigde omzet
belasting (BTW)
	- alle verschuldigde lozingsrech
ten, precariorechten en overig
soortgelijke rechten en kosten
	- a
 lle gebruiks- en verbruiks
kosten, zoals spuitwater,
van water
	- a
 lle kosten van de voor uit
voering benodigde vergun
ningen
	- alle kosten verband houden
de met verontreinigde grond
en/of grondwater
- alle verschuldigde grondwater
belastingskosten.
	- boren van gaten in asfalt of
beton
3.7 A
 lle materialen blijven eigen
dom van de verhuurder, ook
indien de betaalde verhuur
tarieven de aankoopbedragen
overtreffen.
Artikel 4 Veiligheid,
gezondheid, milieu
4.1	De verhuurder garandeert dat
het huurobject voldoet aan
de eisen en normen door de
wet of het gebruik gesteld,
ten aanzien van veiligheid,
gezondheid en milieu.
4.2	Indien de huurder door
omstandigheden aanvullende
eisen stelt aan het huurobject
dienen deze eisen nader
gespecificeerd te worden.
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Artikel 5 Huurtermijn
5.1 De huurtermijn vangt aan op
de dag van aanvoer, waarop
het huuroject bedrijfsklaar en
in goede staat van onderhoud
is ontvangen en eindigt op
de overeengekomen dag
van afvoer. Wijziging of
verlenging van de huurtermijn
dient nader te worden
overeengekomen.
Artikel 6 Aanvoer huurobject
6.1	De verhuurder is verplicht het
huurobject op de dag van
aanvoer bedrijfsklaar en in
goede staat van onderhoud
ter beschikking van de huurder
te stellen. Indien de verhuurder
de aanvoer van het huurobject
verzorgt, staat hij mede in voor
dergelijke aanvoer.
6.2	De verhuurder zal zijn mede
werking verlenen aan het inof opladen, indien de huurder
zorgdraagt voor de aanvoer
van het huurobject.
6.3	De huurder zal zijn mede
werking verlenen aan het zo
spoedig mogelijk lossen en
in ontvangst nemen van het
huurobject, indien de ver
huurder zorgdraagt voor de
aanvoer van het huurobject.
6.4	Indien het huurobject kennelijk
ondeugdelijk is aangevoerd
en/of niet bedrijfsklaar blijkt,
dient de huurder dit terstond,
doch uiterlijk binnen 24 uur
aan de verhuurder te melden.
Artikel 7 Gebruik
7.1	De verhuurder zal het huurob
ject slechts gebruiken voor het
in de overeenkomst aangege
ven werk en aantal werkuren.
Ander gebruik, langduriger
gebruik en onderverhuur door
de huurder zijn verboden, tenzij
met schriftelijke toestemming
van de verhuurder. De huurder
zal zorgdragen voor het dage
lijks onderhoud (o.a. oliepeil,
koelwater, accu’s,enz) en
	reparaties van ondergeschikt
belang.
7.2	In geval van (ver)huur van
onbemand materieel is de
verhuurder verplicht een
gebruikersinstructie te geven.

Recht of uit de Algemene
verhuur en huurvoorwaarden
van Effink.

De huurder is verplicht deze
instructie op te volgen.
Artikel 8 Schade aan het huurobject
8.1	Onder schade aan het
huurobject wordt verstaan,
beschadiging,
verlies
of
vermissing van het huurobject.
8.2	De huurder is verplicht alle
schaden en defecten, zichtbaar
of anderzins kenbaar geworden
tijdens de (verlengde) huur
termijn terstond, doch uiterlijk
binnen 24 uur aan de verhuurder
te melden.
8.3	Zonder toestemming van de
verhuurder mag de huurder
niet tot reparatie overgaan.
Indien het gebrek of de schade
aan de gehuurde zaak buiten
de schuld van de huurder is
ontstaan, heeft de huurder het
recht op vervanging van het
betreffende object gedurende
de verdere duur van de
overeenkomst, mits deze zaak
voorradig is.
Artikel 9 Aansprakelijkheid voor
schade aan het huurobject
9.1	Effink is niet aansprakelijk voor
schade, voortvloeinde uit een
verkeerd gebruik van het huur
object.
9.2 E
 ffink/opdrachtnemer/ver
huurder is niet aansprakelijk
voor hinder, schade of kosten
welk mochten ontstaan aan
de eigendommen van de
opdrachtgever/huurder of van
derden, indien deze schade of
kosten een gevolg zijn van:
a. Het uitvallen van de elek
trische stroom
b. Het verlagen van de grond
waterstand
c. Het niet duidelijk markeren
en beschadigen van onder
grondse leidingen, kabels
en funderingen e.d.
Artikel 10 Aansprakelijkheid voor
schade aan derden
10.1	Voor schade die aan de
huurder of aan derden direct
of indirect tengevolge van het
gebruik van de gehuurde zaak
zou kunnen ontstaan, is de
Effink niet aansprakelijk tenzij
op grond van het Nederlandse
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Artikel 11
Aansprakelijkheidsverzekering
11.1	Effink heeft haar eigendommen
minimaal verzekerd voor de
wettelijke aansprakelijkheid. Dit
laat echter onverlet de verplich
ting aan de wederpartij en/of
contractspartij en/of opdracht
gevers en/of huurders zorg te
dragen voor een deugdelijke
verzekering waarvoor en in wel
ke situatie dan ook benodigd,
alles volgens verkeersopvatting.
11.2 H
 uurder is verplicht een
verzekering op basis van
nieuwwaarde
van
het
gehuurde te sluiten voor de
duur van de huurperiode. De
verzekeringspolis dient op
naam gesteld te zijn van Effink.
De polis dient bij aanvang
van de huurovereenkomst
aan Effink te worden over
handigd. Genoemde ver
zekering zal o.a dekking
dienen te verlenen tegen
diefstal,vernieling.
11.3	In geval het huurobject een
motorvoertuig is waarvoor in
gevolge de Wet Aansprakelijk
heidsverzekering Mototrijtuigen
(WAM) van 30 mei 1963, Stb.228
een verzekering verplicht is ge
steld in lid 1 en 11 lid 2 , aan de
door de krachtens de WAM ge
stelde eisen te voldoen.
11.4	De verhuurder verstrekt op
verzoek van de huurder een
afschrift van de polis.
11.5	D e huurder/opdrachtgever
dient verhuurder/opdrachtne
mer op te nemen in polis voor
CAR-verzekering voor werk. In
dien dit niet het geval is, is huur
der/opdrachtgever aanspra
kelijk voor schade veroorzaakt
door verhuurder/opdrachtne
mer, die door CAR-verzekering
gedekt had kunnen worden.
Artikel 12 Afvoer huurobject
12.1	De huurder is verplicht het
huurobject in dezelfde staat
van onderhoud, als die bedoeld
in artikel 6 lid 1, afgezien van
de normale slijtage, op de
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overeengekomen plaats en
datum gereed te hebben voor
de afvoer, dan wel af te (doen)
voeren.
12.2	De huurder zal zijn mede
werking verlenen aan het in- of
opladen van het huurobject,
indien de verhuurder zorg
draagt voor de afvoer van het
huurobject.
12.3	De verhuurder zal zijn mede
werking verlenen aan het
lossen van het huurobject,
indien de huurder zorgdraagt
voor de afvoer van
het
huurobject.
Artikel 13 Betaling
13.1	Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen,
geschiedt te betaling van aan
de verhuurder verschuldigde
bedragen zonder enige korting
of schuldvergelijking binnen 30
dagen na factuurdatum.
13.2	Facturering dient ten minste
eenmaal per maand te
geschieden.
13.3	Alle kosten van buitengerech
telijke invordering van de aan
verhuurder verschuldigde be
dragen komen ten laste van
de huurder.
13.4 Klachten
dienen
binnen
acht dagen na de feitelijke
terbeschikking stelling van het
gehuurde schriftelijk bij Effink te
zijn aangemeld. Met verstrijken
van genoemde periode vervalt
het recht op reclame.
13.5	Alle tekorten van de verhuurde
materialen worden bij “einde
werk“ tegen de huidige verv
angingswaarde bij de huurder
in rekening gebracht, ongeacht
de huuropbrengst.
13.6	Effink heeft het recht aan
huurder een
borgsom te
vragen, waarvan de hoog
te afhankelijk is de waarde
van het gehuurde, en welk
bedrag bij het sluiten van
de huurovereenkomst door
huurder dient te worden
betaald.

13.7	Na teruggave van het gehuurde
	is Effink verplicht de waar
borgsom aan huurder terug
te betalen onder verrekening
van al hetgeen huurder aan
Effink verschuldigd is terzake
onderhevige huurovereen
komst, uit welke hoofde dan
ook.
13.8	Reparatie- en of reinigingskosten
zullen in rekening worden ge
bracht indien het gehuurde in
onvoldoende toestand wordt
terugbezorgt.
Artikel 14 Rente en boete
14.1	Alle vorderingen van de
verhuurder of de huurder
worden onmiddelijk opeisbaar
in geval van faillissement of
surseance van betaling van
de huurder, alsmede in geval
van beslaglegging bij de
huurder.
14.2 Indien de opeisbare vor
dering(en) niet is, respectievelijk
zijn voldaan binnen de termijn
genoemd in de schriftelijke
aanmaning, waarin tevens de
wettelijke rente is aangezegd, is
de huurder de geldende wette
lijke rente verschuldigd over de
vordering(en), zodra die termijn
verstreken is.
14.3 Indien de vordering twee
weken na het verschuldigd
worden van de wettelijke
rente, zoals bedoeld in artikel
14 lid 2, nog niet is voldaan,
wordt er over de vordering
inclusief de wettelijke rente
een boete geheven.
14.4	Het in de vorige leden van
dit artikel bepaalde laat
het recht tot vordering van
schadevergoeding onverlet.

15.2	Indien de verhuurder zijn
verplichtingen zoals bedoeld in
artikel 6 niet nakomt, alsmede
indien de verhuurder nalatig of
weigerachtig blijft na het einde
van de overeen komst – zonder
dat enige ingebrekstelling of
rechtelijke tussenkomst vereist is
- als ontbonden te beschouwen,
onverminderd zijn recht op
schadevergoeding.
15.3	De verhuurder heeft het recht
de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk- zonder dat enige
ingebrekstelling of rechtelijke
tussenkomst vereist is- als
ontbonden te beschouwen,
onverminderd zijn recht op
schadevergoeding, indien de
huurder zijn verplichtingen op
grond van deze voorwaarden
niet nakomt, alsdan mag de
verhuurder het huurobject
terstond (doen) afvoeren.
De verhuurder zal de huurder
evenwel zo spoedig mogelijk
van de ontbinding op de
hoogte stellen.
Artikel 16 Geschillen
16.1	Op de overeenkomst van
huur en verhuur van GWWmaterieel en deze daarvan
deel uitmakende Algemene
Voorwaarden is uitsluitend
het Nederlands Recht van
toepassing.
16.2 Ieder geschil, daaronder mede
begrepen dat geschil, dat
slechts door 1 partij als zodanig
wordt beschouwd, dat naar
aanleiding van de overeenkomst
of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel zijn,
tussen de verhuurder en huurder
onstaat, zal aan het oordeel
van de gewone rechter worden
onderworpen.

Artikel 15 Opzegging en ontbinding
15.1	Tenzij de verhuurder en de
huurder schriftelijk anders
zijn overeengekomen, heeft
de huurder het recht de
overeenkomst op te zeggen
met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 week.
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Overeenkomst van huur en verhuur van GWW-materieel Effink
werkvakverlichting/Orderbevestiging Effink werkvakverlichting.
Huurder/opdrachtgever en verhuurder, ook wel hierna Effink werkvakverlichting te noemen, verklaren hiermee een
overeenkomst van huur en verhuur te hebben gesloten onder de navolgende bijzondere bepalingen: op deze
overeenkomst zijn de algemene Voorwaarden voor de huur en verhuur van GWW-materieel van toepassing, zoals
aangehecht aan deze overeenkomst en gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissemenstrechtbank te Almelo op
nr.18/1999; huurder en verhuurder verklaren met deze Algemene Voorwaarden volledig bekend te zijn.
1 Verhuurder:			
Naam: Werkvakverlichting Effink
Adres: Diepenheimsestraat 56
7496 PV Hengevelde
2

Huurobject:
Met toebehoren:

Huurder:
Naam: ____________________________________________
Adres: ____________________________________________
		
____________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ *bemand/onbemand.

	** Huurobject blijft te allen tijde eigendom van Effink werkvakverlichting en mag alleen met schriftelijke
toestemming ter beschikking van derden worden gesteld **
3 De verhuur gaat in in de kalenderweek van aanvang van het werk. De verhuur eindigt in de kalenderweek
van beeindigen van het werk. De verhuur wordt berekend in gehele kalenderweken. Voor de verhuur van
masten, totaal minder dan 1 kilometer,wordt 1 kilometer in rekening gebracht.
4

Huurprijs:
	- arbeidsuren
	- overuren
	- verleturen
	- wachturen

		
a
a
a
a

€ ___________________ p/km/dag/week/mast/totaal
€___________________
€ ___________________
€ ___________________
€___________________

5

Bovenstaande bedragen zijn exclusief:
a. Eventueel meerkosten als de gaten t.b.v. lichtmasten niet machinaal kunnen worden aangebracht.
b. Eventueel meerkosten als het aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en afvoeren van de installatie/huurob
ject niet kan geschieden op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur – 17.00 uur.
c. B.T.W.
d. Plaatsing lichtmasten verder dan 1,5 meter buiten de verharding.
e. Boren van gaten in asfalt of in beton.

6

Aan- en afvoerkosten € ___________________
Plaatsen/ demonteren € ___________________

7

Aanvoeradres:		
		
Aanvoerdatum:		

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________/_______________/________________________

8

Afvoeradres: 		
		
Afvoerdatum: 		

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________/_______________/_________________________

9

Soort uit te voeren werk: ________________________________________________
Gebruik van huurobject: ________________________________________________
Melden bij uitvoerder: ________________________________________________

10

Aan- en afvoer:

Door de verhuurder/door de huurder* te verzorgen.

11

Opzegtermijn:		

_________________________________dagen.

12 Overige bepalingen:
	- Brandstoffen en/of smeermiddelen zijn wel/niet voor rekening huurder/opdrachtgever
	- Brandstofverzorging is wel/niet voor rekening huurder/opdrachtgever
	- ____________________________________________________________________
Aldus opgemaakt en ondertekend op: ____________/_____________/____________ te Hengevelde.
Verhuurder: Effink werkvakverlichting

Huurder: __________________________________________

Handtekening:

Handtekening:
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