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A. Algemeen Deel
Artikel 1 Toelichting & Werkingssfeer

1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Aftelklok-huren.nl, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige
overeenkomsten van Aftelklok-huren.nl. De Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op de website van
Aftelklok-huren.nl (www.aftelklok-huren.nl) en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan de Wederpartij.

2. Aftelklok-huren.nl legt zich met name toe op het verhuren en verkopen LED aftelklokken.
3. De Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:
4. Algemeen Deel: deze bepalingen gelden voor alle werkzaamheden die Aftelklok-huren.nl uitvoert. Het
onderhavige onderdeel maakt hier deel van uit;

5. Huur & Verhuur: deze bepalingen zien specifiek op de huur en verhuur van goederen die Aftelklok-huren.nl
levert dan wel doet leveren aan de Wederpartij, een en ander in de meest ruime zin van het woord, maar zijn
daar uitdrukkelijk niet toe beperkt;

6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.
7. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk
overeengekomen.

8. Indien bepaalde artikelen uit deze Algemene Voorwaarden elkaar tegenspreken of indien artikelen uit diverse
delen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleert het artikel dat Aftelklok-huren.nl
wenst te hanteren.

9. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke opdracht
10. beschouwd. Onder 'opdracht' dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval
'deelopdracht' of 'vervolgopdracht' te worden verstaan.
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11.

Artikel 2 Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden

: de onderhavige bepalingen.

Partijen

: Aftelklok-huren.nl en de Wederpartij(en) tezamen.

Aftelklok-huren.nl

Wederpartij

: Aftelklok-huren.nl de firma onder Berend Project Realisatie, geregistreerd in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50607650.
: iedere (rechts)persoon:

a. aan wie Aftelklok-huren.nl aanbiedingen doet of van wie Aftelklok-huren.nl
aanbiedingen krijgt;

b. aan wie Aftelklok-huren.nl opdrachten verstrekt of van wie Aftelklok-huren.nl
c.
d.

opdrachten krijgt;
aan wie Aftelklok-huren.nl offertes verstrekt of van wie Aftelklok-huren.nl
offertes krijgt;
met wie Aftelklok-huren.nl overeenkomsten sluit.

2. Waar in deze Algemene Voorwaarden het woord “goederen” voorkomt, dient uitdrukkelijk te worden verstaan:
goederen, zaken, software, hardware en/of licenties die Aftelklok-huren.nl levert aan de Wederpartij.
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Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Aftelklok-huren.nl zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen,
ook indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen en/of offertes van Aftelklokhuren.nl kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Wederpartij tot het doen van een aanbod.
Indien de Wederpartij de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Aftelklok-huren.nl tot het
aangaan van een overeenkomst. Aftelklok-huren.nl heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een
dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.

2. Alle offertes of aanbiedingen van Aftelklok-huren.nl komen automatisch te vervallen indien zij door de
Wederpartij niet binnen 30 kalenderdagen na de datum van verzending zijn aanvaard.

3. Behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van Aftelklok-huren.nl, kunnen offertes en aanbiedingen
uitsluitend schriftelijk worden aanvaard.

3. Aftelklok-huren.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod, dan is Aftelklok-huren.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aftelklok-huren.nl anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aftelklok-huren.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.

7. Indien de Wederpartij een opdracht plaatst die niet is voorafgegaan door een aanbieding van Aftelklok-huren.nl,
zal Aftelklok-huren.nl alleen gebonden zijn door middel van het sturen van een bevestiging van de opdracht, of
wanneer Aftelklok-huren.nl na ontvangst van de opdracht is begonnen met de uitvoering daarvan.

8. Een overeenkomst tussen Aftelklok-huren.nl en de Wederpartij komt pas tot stand nadat Aftelklok-huren.nl een
aanbod van de Wederpartij tot het aangaan van een overeenkomst, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Een
overeenkomst tussen Aftelklok-huren.nl en de Wederpartij komt, indien door Aftelklok-huren.nl geen offerte is
afgegeven, eveneens tot stand doordat de Wederpartij een opdracht heeft verstrekt en Aftelklok-huren.nl
uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval
geacht te zijn weergegeven op de factuur die Aftelklok-huren.nl ter zake de door haar uitgevoerde opdracht aan
de Wederpartij heeft verzonden.
Artikel 4 Uitvoering, termijnen, wijziging overeenkomst

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Aftelklok-huren.nl overgaan tot levering van de producten zoals
vermeld in de met de Wederpartij gesloten overeenkomst.

2. Aftelklok-huren.nl levert de producten gedurende werkdagen van maandag tot en met vrijdag, tenzij anders
schriftelijk tussen Partijen overeengekomen. Het staat Aftelklok-huren.nl te allen tijde vrij om haar diensten niet
te leveren op de in Nederland erkende feestdagen. Aftelklok-huren.nl heeft het recht eenzijdig het tijdstip en de
locatie van uitvoering van de diensten te bepalen.
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3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aftelklok-huren.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in
dat kader te leveren goederen.

4. De werkzaamheden/leveringen van Aftelklok-huren.nl worden uitgevoerd op werkdagen tussen 09.00 uur en
17.00 uur, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
Artikel 5 Transport en Levering

1. Vertraging in de aflevering van goederen zal de Wederpartij nimmer het recht geven de overeenkomst te
ontbinden of op enige vorm van schadevergoeding.

2. Als plaats van aflevering van goederen of post geldt in alle gevallen, behoudens andersluidende schriftelijke
regeling, het adres Reigerlaan 21, 2106DE te Heemstede.

3. De door Aftelklok-huren.nl opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benaderingen en zijn nimmer fatale
termijnen. Bij niet tijdige levering dient Aftelklok-huren.nl door de Wederpartij binnen 5 werkdagen schriftelijk
in gebreke te worden gesteld en dient Aftelklok-huren.nl een termijn van minimaal 21 dagen te worden gegund
om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn
rechtvaardigen.

4. Overschrijding van de hiervoor in dit artikel genoemde termijnen geeft de Wederpartij niet het recht de
overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

5. Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Aftelklok-huren.nl de goederen heeft verzonden. Als plaats van
levering geldt de plaats van verzending.

6. Vanaf het moment dat Aftelklok-huren.nl of een door Aftelklok-huren.nl ingeschakelde derde bepaalde
goederen heeft verzonden (dat wil zeggen aan het vervoersbedrijf heeft overhandigd), komt het risico van een
onbeschadigde en tijdige levering te liggen bij de Wederpartij. Voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het
transport door de transporteur alsmede voor schade die voortvloeit uit een niet-tijdige levering, is Aftelklokhuren.nl niet aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart Aftelklok-huren.nl voor deze schade.

7. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is de Wederpartij zelf aansprakelijk voor alle schade, zoals
transport- brand- en waterschade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat of wordt geleden. Bij
aankomst van de goederen dient de Wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich
bevinden. Bij eventuele zichtbare schade dient de Wederpartij zich steeds direct tot de vervoerder te wenden.

8. De Wederpartij is gehouden zich adequaat te verzekeren voor schade die kan ontstaan bij het transporteren van
de goederen die door of aan Aftelklok-huren.nl worden verzonden. Tenzij Partijen anders schriftelijk
overeenkomen, verzekert Aftelklok-huren.nl de door haar te leveren goederen/hardware niet.

9. Alle transportkosten komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
10.

De Wederpartij dient de goederen af te nemen op het moment van aflevering. De Wederpartij is verplicht
de door haar bestelde goederen af te nemen op het moment dat deze door Aftelklok-huren.nl worden
afgeleverd. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de goederen door Aftelklok-huren.nl voor rekening en risico
van de Wederpartij worden opgeslagen. Aftelklok-huren.nl zal de goederen in dat geval maximaal 3 weken
opslaan. Worden de goederen gedurende deze periode niet door de Wederpartij opgehaald, dan is de
Wederpartij gehouden om het totaalbedrag dat hij bij afname van de goederen verschuldigd zou zijn,
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vermeerderd met de kosten van opslag en eventueel vervoer, aan Aftelklok-huren.nl te voldoen, zulks zonder
dat Aftelklok-huren.nl nog gehouden is tot levering van de goederen.

11.

Indien de Wederpartij weigert om de bestelde goederen af te nemen – ongeacht de reden daarvan - dan
wel weigert tot tijdige betaling over te gaan, is het Aftelklok-huren.nl toegestaan:
a. de goederen te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval Aftelklok-huren.nl de
goederen bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor
rekening en risico, met inbegrip van het risico op de achteruitgang van de kwaliteit, komt van de
Wederpartij; of
b. om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, en de goederen te verkopen
en leveren aan (een) derde(n).

12.

Indien de Wederpartij goederen van Aftelklok-huren.nl afneemt, dan is de Wederpartij gehouden om die
concrete afspraken na te komen. Het staat de Wederpartij nimmer vrij om de afspraken of het soort
overeenkomst dat Partijen hebben gesloten, eigenhandig te wijzigen.

13.

Indien Aftelklok-huren.nl, in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Wederpartij
weigert de bestelde goederen af te nemen of (tijdig) te retourneren, is de Wederpartij aansprakelijk voor deze
schade.

14.

De Wederpartij is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van de Wederpartij verwacht kan worden
om tijdige levering door Aftelklok-huren.nl mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Aftelklok-huren.nl bevoegd
is haar leveringsverplichting op te schorten.

15.

De transportkosten zijn in beginsel niet in de offerte van Aftelklok-huren.nl inbegrepen. Wanneer Aftelklokhuren.nl het product dient af te leveren, wordt dit op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de
Wederpartij. Er gelden dan de door Aftelklok-huren.nl actuele gehanteerde tarieven per uur en per gereden
kilometer. Het bepaalde in dit lid geldt uitsluitend voor zover Partijen niet schriftelijk iets anders met elkaar zijn
overeengekomen.

Artikel 6 Oplevering, reclame, verval van rechten

1. De Wederpartij dient zich, op straffe van automatisch verval van haar rechten, tegenover Aftelklok-huren.nl
binnen twee kalenderdagen na ontdekking van een gebrek in het geleverde en uiterlijk binnen twee
kalenderdagen na voltooiing van de geleverde producten, schriftelijk (per aangetekende post) te beroepen op
een gebrek in de door Aftelklok-huren.nl verrichte prestatie. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aftelklok-huren.nl in staat is adequaat te
reageren.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling.

3. Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van gebruik, reparaties door derden, het gebruik van verkeerde
accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van de Wederpartij komt, dan worden
de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening gebracht.

4. Indien een klacht gegrond is, zal Aftelklok-huren.nl de producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij
dit inmiddels onmogelijk is geworden. Dit laatste dient schriftelijk in de ingebrekestelling vermeld te zijn. In dit
kader is van belang dat Aftelklok-huren.nl rekening heeft te houden met leveranciers, fabrikanten en overige
derden die mogelijk betrokken zijn bij het nakomen van de verplichtingen. Aftelklok-huren.nl kan daardoor niet
garanderen dat gebreken in producten binnen een bepaalde periode worden verholpen. Iedere
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aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebrekkige producten worden derhalve uitgesloten. De
Wederpartij vrijwaart Aftelklok-huren.nl voor deze aansprakelijkheden/schade.

5. Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden op grond waarvan een of
meer rechten van de Wederpartij reeds eerder zijn vervallen.
Artikel 7 Tarieven

1. De door Aftelklok-huren.nl afgegeven tarieven zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de
datum van bestelling door de Wederpartij. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal, en gebruik
van de apparatuur, alsmede kosten van derden. Ook een gewijzigde koersverhouding tussen de Dollar en Euro
kan Aftelklok-huren.nl het recht geven om af te wijken van de door haar afgegeven tarieven.

2. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van
bestelling en de datum van levering, heeft Aftelklok-huren.nl het recht de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op
het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke
voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af dan heeft de Wederpartij
het recht de overeenkomst binnen 5 werkdagen na bekendmaking van een wijziging van de prijs door Aftelklokhuren.nl kosteloos te ontbinden. Aftelklok-huren.nl is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3. Indien op verzoek van de Wederpartij door Aftelklok-huren.nl een offerte wordt gemaakt of de tot stand
gekomen overeenkomst wordt gewijzigd, dan is de Wederpartij gehouden om de door Aftelklok-huren.nl in dat
verband gemaakte kosten te voldoen, ook wanneer de Wederpartij de offerte niet accepteert.

4. De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten van
vervoer in de ruimste zin des woord, komen steeds voor rekening van de Wederpartij. Indien emballage
noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet door Aftelklok-huren.nl teruggenomen. De
noodzaak van emballage wordt uitsluitend door Aftelklok-huren.nl beoordeeld.
Artikel 8 Betaling en de gevolgen van wanbetaling

1. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, is de Wederpartij gehouden om de facturen van Aftelklokhuren.nl te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, op de bankrekening van Aftelklok-huren.nl
bij de ABN AMRO, met nummer NL58 ABNA 0478 1206 64, onder vermelding van het factuurnummer.

2. De Wederpartij komt geen recht tot opschorting of verrekening van facturen of bedragen toe die zij dient te
betalen aan Aftelklok-huren.nl.

3. Indien een nota niet binnen de periode genoemd in lid 1 van dit artikel is betaald, is de Wederpartij vanaf die
datum zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand over het
factuurbedrag verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting
van betaling of verrekening is aan de Wederpartij niet toegestaan.

4. Uitsluitend betalingen aan Aftelklok-huren.nl of aan een door Aftelklok-huren.nl schriftelijk aangewezen derde
werken bevrijdend.

5. De in het bezit van Aftelklok-huren.nl zijnde doordruk of kopie van de door Aftelklok-huren.nl verzonden factuur
geldt als volledig bewijs van de verschuldigde rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
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6. Indien de Wederpartij de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient zij dit binnen tien kalenderdagen na
factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Aftelklok-huren.nl te melden. Na deze
periode vervalt het recht van de Wederpartij om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige
betwisting van de factuur rust op de Wederpartij. Betwisting van de factuur ontslaat de Wederpartij niet van zijn
betalingsverplichting.

7. De Wederpartij is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of zij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet
terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

8. Zodra de Wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Aftelklokhuren.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in
zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Aftelklok-huren.nl is
in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Wederpartij gesloten
overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Wederpartij daartoe, naar het oordeel van
Aftelklok-huren.nl, aanleiding geeft, is de Wederpartij verplicht op schriftelijk verzoek van Aftelklok-huren.nl een
voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins,
te stellen voor zijn verplichtingen jegens Aftelklok-huren.nl. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel
bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De
omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang
van de desbetreffende verplichtingen van de Wederpartij.

10.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, alsmede eventuele storneringskosten, die
Aftelklok-huren.nl maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Wederpartij van diens verplichtingen op
grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Wederpartij. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke
kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van €
500,- (zegge: vijfhonderd Euro per vordering), tenzij Aftelklok-huren.nl aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.
De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Wederpartij in verzuim is door de Wederpartij verschuldigd zijn en
zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

11.

In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de Wederpartij of wanneer
toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er
beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle
verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Aftelklok-huren.nl
is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de Wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan
wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Artikel 9 Contractduur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen Aftelklok-huren.nl en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit
de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.

2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan uitsluitend worden opgezegd tegen het einde van de maand door
3.

middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De
overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
Ingeval Partijen in afwijking van de Algemene Voorwaarden een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaan en
tussentijdse opzegging niet uitgesloten is, geldt dat indien de Wederpartij de overeenkomst tussentijds opzegt,
Aftelklok-huren.nl recht heeft op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Aftelklok-huren.nl toe te rekenen zijn.
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4. Alle tussen Aftelklok-huren.nl en de Wederpartij gesloten overeenkomsten kunnen door Aftelklok-huren.nl
zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds worden ontbonden door en met een enkele schriftelijke
mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende
rechten, in de navolgende gevallen:

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

indien de Wederpartij of Aftelklok-huren.nl in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in
surseance van betaling komt te verkeren;
indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Wederpartij of Aftelklokhuren.nl, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;
indien de Wederpartij of Aftelklok-huren.nl haar crediteuren een akkoord aanbiedt;
indien de onderneming van de Wederpartij of Aftelklok-huren.nl staakt of dreigt te staken;
indien na het sluiten van de overeenkomst Aftelklok-huren.nl ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal
nakomen en/of indien naar het oordeel van Aftelklok-huren.nl inning van bestaande of
toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
De Wederpartij enige op haar krachtens tussen Aftelklok-huren.nl en de Wederpartij gesloten
overeenkomst of krachtens de wet op de Wederpartij rustende verplichting de verplichtingen niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;
indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Aftelklok-huren.nl kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen;
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aftelklokhuren.nl kan worden gevergd.

5. Bij beëindiging van de overeenkomst zijn alle vorderingen van Aftelklok-huren.nl op de Wederpartij onmiddellijk
opeisbaar.

6. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, heeft Aftelklok-huren.nl recht op vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de door Aftelklok-huren.nl aan de Wederpartij geleverde goederen gaat pas op de
Wederpartij over als de Wederpartij alles heeft voldaan inzake hetgeen Aftelklok-huren.nl uit hoofde van alle
overeenkomsten met de Wederpartij en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht
hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.

2. De Wederpartij is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden of op
enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen uit handen te geven, zonder schriftelijke toestemming van
Aftelklok-huren.nl, totdat de Wederpartij alles heeft voldaan inzake hetgeen Aftelklok-huren.nl uit hoofde van
alle overeenkomsten met de Wederpartij.

3. Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar
verplichtingen niet zal nakomen, is Aftelklok-huren.nl gerechtigd om de geleverde goederen waarop het in lid 1
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of bij derden die deze goederen voor de Wederpartij
houden, weg te (doen) halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van
een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Wederpartij deze verplichting niet nakomt
van al hetgeen de Wederpartij aan Aftelklok-huren.nl is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van
de in de vorige zin genoemde verplichtingen te vorderen en/of schadevergoeding.
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4. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt de Wederpartij gecrediteerd voor de
marktwaarde van de teruggenomen goederen op de dag van de terugname.

5. De Wederpartij verleent Aftelklok-huren.nl reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te
betreden waar zich goederen van Aftelklok-huren.nl bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen
oefenen.
Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aftelklokhuren.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aftelklok-huren.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen dan wel waardoor het voor Aftelklok-huren.nl dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aftelklok-huren.nl verwacht kan worden.
Aftelklok-huren.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aftelklok-huren.nl zijn verbintenis had moeten
nakomen.

2. Aftelklok-huren.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten of annuleren. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der
Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.

3. Voor zover Aftelklok-huren.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aftelklok-huren.nl gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

4. Van overmacht aan de zijde van Aftelklok-huren.nl is in ieder geval – doch niet uitsluitend – sprake indien zij na
het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze
overeenkomst ten gevolge van een omstandigheid van haar wil onafhankelijk, ook indien de omstandigheid
Aftelklok-huren.nl betreft, waardoor het voor haar redelijkerwijs onmogelijk is om aan haar verplichtingen te
voldoen. Onder zulke omstandigheden wordt in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsschade, oproer,
burgeroorlog, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, stagnatie of ernstige vertraging van
toelevering van gronden, hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van Aftelklok-huren.nl als bij derden van wie
Aftelklok-huren.nl de zaak en/of de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals als bij
opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts alle overige zaken, buiten de schuld of
het risico van Aftelklok-huren.nl ontstaan.

5. Aftelklok-huren.nl is bij gedeeltelijke ontbinding gerechtigd om de door haar reeds geleverde goederen bij de
Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 12 Facturatie
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1. Aftelklok-huren.nl is bevoegd haar facturen digitaal aan de Wederpartij te zenden, tenzij Partijen schriftelijk
anders overeenkomen. Mocht de Wederpartij een bepaalde factuur niet of niet tijdig ontvangen, dan is zij
gehouden om daarover direct contact op te nemen met Aftelklok-huren.nl.

2. De Wederpartij is gehouden om bij het betalen van de facturen het factuurnummer te vermelden.
3. Indien de facturen van Aftelklok-huren.nl niet of niet tijdig zijn voldaan, te weten binnen de gestelde
vervaltermijn, dan is Aftelklok-huren.nl en de door hem ingeschakelde derden gerechtigd om de leveringen
direct te staken (en eventueel) gestaakt te houden.

4. De facturen die Aftelklok-huren.nl zendt aan de Wederpartij dienen ook te worden voldaan indien de
specificatie van de leveringen ontbreekt. Op verzoek van de Wederpartij zal Aftelklok-huren.nl de specificatie
van de leveringen (mocht deze ontbreken) kosteloos toezenden aan de Wederpartij.
Artikel 13 Garantie en Reparatie

1. Op alle goederen en onderdelen welke door Aftelklok-huren.nl worden geleverd aan de Wederpartij, rust in
beginsel 1 jaar garantie. Nadien vervalt ieder recht op garantie. Voorts is de Wederpartij gebonden aan de
overige leden van dit artikel.

2. Goederen welke eventueel ter garantiebeoordeling of reparatie door de Wederpartij aan Aftelklok-huren.nl
worden toegezonden, dienen franco aan Aftelklok-huren.nl te worden verzonden. Over het eventueel
toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door Aftelklok-huren.nl beslist.

3. Gerepareerde goederen worden door Aftelklok-huren.nl onder rembours teruggezonden, ongeacht of het een
reparatie onder garantie betreft of niet.

4. Vallen de goederen niet onder enige garantie, dan is Aftelklok-huren.nl gerechtigd om de kosten van reparatie
bij de Wederpartij in rekening te brengen.

5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, vervalt iedere garantie indien:
▪ de ontstane schade een gevolg is van onvakkundig gebruik, reparaties door de Wederpartij of door (de
Wederpartij ingeschakelde) derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak
welke voor rekening en risico van de Wederpartij komt;
▪ niet is gehandeld volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzingen;
▪ er sprake is van opzet of grove schuld van de Wederpartij (dan wel een willekeurige gebruiker);
▪ er defecten zijn ontstaan als gevolg van handelingen die buiten het normale gebruik van de apparatuur
vallen.

6. De garantie dekt de onderstaande zaken niet:
▪ periodiek onderhoud, schoonhouden van de led’s, kalibratie van beeldschermen, modificaties;
▪ vervangen van onderdelen veroorzaakt door normale slijtage, bijvoorbeeld op rubber, kunstof, fans of glas.
7. Retournering van de geleverde goederen kan slechts plaatsvinden, indien Aftelklok-huren.nl voorafgaand
schriftelijk toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen altijd franco te geschieden.

8. Ook tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen, indien blijkt dat derden veranderingen of
reparaties aan het geleverde hebben verricht, behoudens indien dit met schriftelijke toestemming van Aftelklokhuren.nl is geschied.
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9. Indien de Wederpartij een beroep doet op garantie van door Aftelklok-huren.nl geleverde goederen, doch geen
onderhoudsovereenkomst ten aanzien van die goederen met Aftelklok-huren.nl heeft gesloten, dan dient er
betaald te worden voor de reparatie van de onderdelen (arbeidsloon) en geldt er een reistijd- en
kilometervergoeding conform het bepaalde in artikel 5 lid 16 van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 14 Risico en Opslag

1. Tenzij Aftelklok-huren.nl schriftelijk anders heeft verklaard, komt het beheer, opslag en transport van de door
Aftelklok-huren.nl geleverde goederen voor rekening en risico van de Wederpartij vanaf het moment van
levering.

2. Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor risico van de
Wederpartij opgeslagen.

3. Indien de Wederpartij achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan Aftelklok-huren.nl, is Aftelklok-huren.nl
gerechtigd de goederen voor risico van de Wederpartij op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen
termijnen zijn betaald.
Artikel 15 Monsters en Modellen
Indien door Aftelklok-huren.nl een model is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of
verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren goederen kunnen van het model, tenzij
uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model.
Artikel 16 Exportverbod
Alle door Aftelklok-huren.nl geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Wederpartij in het
overeengekomen land van levering. Het is de Wederpartij niet toegestaan de door Aftelklok-huren.nl geleverde
goederen buiten dat land van levering op de markt te brengen.
Artikel 17 Annulering

1. Indien de Wederpartij een reeds met Aftelklok-huren.nl gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan Aftelklokhuren.nl verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is de Wederpartij, naast een vergoeding voor de door
Aftelklok-huren.nl reeds gemaakte kosten, de volgende bedragen aan Aftelklok-huren.nl verschuldigd:
-

tot 8 weken voor aanvang 10 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
tot 6 weken voor aanvang 25 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
tot 4 weken voor aanvang 35 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
tot 2 weken voor aanvang 45 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
tot 1 week voor aanvang 55 % van de totale prijs + de verschuldigde btw;
minder dan 1 week voor aanvang tussen de 65 % en 95 % van de totale prijs + de verschuldigde btw, zulks
afhankelijk van het moment waarop annulering plaatsvindt.

2. Door de Wederpartij reeds betaalde bedragen worden bij annulering in geen geval gerestitueerd.
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Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens
Aftelklok-huren.nl gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Aftelklokhuren.nl daardoor direct of indirect ontstaan.

2. Aftelklok-huren.nl is nimmer aansprakelijk voor de door de Wederpartij geleden gederfde winst, gemiste
inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie. Aftelklokhuren.nl is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht met of door aftelklokken die Aftelklok-huren.nl
levert en welke door de Wederpartij of derden worden verplaatst of onjuist gebruikt. De Wederpartij vrijwaart
Aftelklok-huren.nl in dit kader.

3. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Aftelklok-huren.nl tegenover de Wederpartij ter zake
van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren alsmede ter zake van onrechtmatig
handelen – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – te allen tijde beperkt tot het bedrag dat
de aansprakelijkheidsverzekering van Aftelklok-huren.nl in voorkomend geval uitkeert of in het geval de
aansprakelijkheidsverzekering van Aftelklok-huren.nl, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, tot
de nettowaarde van de factuur ter zake de goederen waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking
heeft dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van goederen / diensten ten
grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, ofwel indien meerdere facturen betrekking hebben op
de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste door Aftelklok-huren.nl aan de
Wederpartij verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de aansprakelijkheid is ontstaan.

4. Schade waarvoor Aftelklok-huren.nl aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Aftelklok-huren.nl gemeld te worden,
op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Wederpartij
aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Een
aansprakelijkheidsvordering jegens Aftelklok-huren.nl vervalt in ieder geval binnen zes maanden nadat de
Wederpartij bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen
zijn.
Artikel 19 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Aftelklok-huren.nl volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade,
verliezen, kosten en onkosten van derde partijen die voortkomen uit of verband houden met de een
tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst door de Wederpartij, waaronder mede begrepen maar
uitdrukkelijk niet beperkt, tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 190 BW, alsmede aanspraken wegens
inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.

2. Indien Aftelklok-huren.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij
gehouden Aftelklok-huren.nl zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hem in dat geval verwacht mag worden.
Artikel 20 Geheimhouding

1. De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, onder meer met betrekking
tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, die zij in het kader van een
overeenkomst met Aftelklok-huren.nl heeft verkregen.

2. De Wederpartij zal zowel tijdens als na de looptijd van een overeenkomst, de in het kader daarvan verstrekte
informatie omtrent Aftelklok-huren.nl (waaronder mede verstaan informatie over uurtarieven, kortingen)
vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken. De Wederpartij zal de verplichting uit dit
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3.

artikel opleggen aan haar werknemers en derden die de Wederpartij bij de uitvoering van een overeenkomst
betrekt.
Indien de Wederpartij in strijd handelt met voornoemde artikelleden verbeurt deze zij aan Aftelklok-huren.nl
een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintig duizend Euro) per overtreding evenals
een bedrag van € 2.500,-- (zegge: vijfentwintighonderd Euro) voor elke dag dat deze overtreding voortduurt
onverminderd het recht van Aftelklok-huren.nl om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Intellectuele en industriële eigendom

1. De Wederpartij respecteert alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Aftelklok-huren.nl en/of de
leveranciers, fabrikanten en overige derden die dergelijke rechten hebben op goederen die Aftelklok-huren.nl
aan haar levert.

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de producten en goederen welke
geleverd wordt door Aftelklok-huren.nl.

3. De Wederpartij erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken.
4. Het gebruiksrecht van producten is zonder schriftelijke toestemming van Aftelklok-huren.nl niet overdraagbaar
en niet in sublicentie uit te geven.
Artikel 22 Privacybescherming

1. Alle gegevens die De Wederpartij aan Aftelklok-huren.nl doorgeeft worden door Aftelklok-huren.nl opgeslagen
en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord
klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

2. Aftelklok-huren.nl verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan
derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
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Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aftelklok-huren.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Aftelklok-huren.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Aftelklok-huren.nl het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 24 Wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met
Aftelklok-huren.nl.

2. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan,ook in het geval
de Algemene Voorwaarden vertaald worden in een andere taal.

B. Huur & Verhuur
Artikel 25 Aanvullende voorwaarden huur en verhuur
Ten behoeve van de huur en verhuur van goederen gelden onderstaande aanvullende voorwaarden. Deze
voorwaarden gelden te allen tijde, tenzij Partijen daarvan uitdrukkelijk afwijken. Indien deze voorwaarden strijdig
zijn aan de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren deze specifieke voorwaarden. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over “goederen” of “apparatuur”, dienen alle goederen te worden verstaan die door Aftelklokhuren.nl worden verhuurd.
Artikel 26 Ontvangst, reclame en aansprakelijkheid

1. De Wederpartij is verplicht alle gehuurde goederen bij de levering c.q. ter beschikking stelling te controleren op
volledigheid, conditie en werking. Indien de Wederpartij dat wenst, zullen één of meer medewerkers van
Aftelklok-huren.nl een instructie geven ten behoeve van het gebruik van de goederen.

2. Uit ontvangst door de Wederpartij van de apparatuur vloeit voort, dat de Wederpartij het gehuurde heeft
gecontroleerd en dat alle gehuurde apparatuur in orde en conform de overeenkomst is. Indien er goederen aan
de Wederpartij worden geleverd welke niet voldoen aan hetgeen de Wederpartij daarvan mocht verwachten,
dient de Wederpartij deze goederen direct retour te geven aan Aftelklok-huren.nl. Gebeurt dat niet, dan
vervallen de rechten van de Wederpartij in dit kader. Aftelklok-huren.nl houdt het er dan voor dat de
ondeugdelijkheden zijn ontstaat door als gevolg van het handelen van de Wederpartij.

3. De Wederpartij is verplicht om gedurende de periode van verhuur tot het moment van feitelijke terugbezorging
aan Aftelklok-huren.nl als een goed huurder voor de goederen te zorgen. De Wederpartij is aansprakelijk voor
alle schade aan de verhuurde apparatuur, vervangingsschade daaronder inbegrepen, door welke oorzaak ook
ontstaan, tijdens de duur van de huurovereenkomst, totdat de goederen aan Aftelklok-huren.nl is terug bezorgd.

4. Huurprijzen van Aftelklok-huren.nl zijn exclusief BTW. De huurprijs wordt verhoogd met de uitvoeringskosten
(o.a. voor transport en borgkosten). Tenzij anders overeengekomen, wordt de apparatuur door Aftelklokhuren.nl vervoerd. Huurprijzen van goederen bij volgdagen gelden alleen voor een ononderbroken huurtermijn.
Aftelklok-huren.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te
vorderen van de overeengekomen huurprijs.
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5. Het is aan de Wederpartij niet toegestaan de goederen onder te verhuren, uit te lenen of op andere wijze
feitelijk af te staan, of te bezwaren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6. De Wederpartij ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik
te maken voor de periode en op de locatie, zoals in de huurovereenkomst is opgenomen.

7. De Wederpartij is verplicht om Aftelklok-huren.nl te allen tijde in de gelegenheid te stellen het gehuurde te
inspecteren. Tevens dient de Wederpartij Aftelklok-huren.nl in staat te stellen het gehuurde terug te nemen,
teneinde technische inspectie en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

8. Het is de Wederpartij niet toegestaan om rechten uit de huurovereenkomst aan derden over te dragen. Het is de
Wederpartij evenmin toegestaan om goederen van Aftelklok-huren.nl onbeheerd achter te laten.

9. De Wederpartij is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde
en het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de technische voorschriften te behandelen.

10.

Het is De Wederpartij niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen of te repareren en
andere dan door Aftelklok-huren.nl voorgeschreven materialen te gebruiken.

11.

De Wederpartij is verplicht Aftelklok-huren.nl onverwijld op de hoogte te brengen van schade en/of
gebreken die aan de apparatuur dreigen te ontstaan of zijn ontstaan.

12.

De Wederpartij is verplicht eventuele storingen aan de apparatuur onmiddellijk aan Aftelklok-huren.nl te
melden. De kosten van het verhelpen van de storing komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij Partijen
anders zijn overeengekomen. Indien uit onderzoek van Aftelklok-huren.nl blijkt dat de Wederpartij geen verwijt
valt te maken van een storing, zal Aftelklok-huren.nl deze kosten voor haar rekening nemen. Indien het
onduidelijk is hoe de storing is ontstaan, komen de kosten van het verhelpen van de storing voor rekening van
de Wederpartij.

13.

In geval van verlies van en/of schade aan de goederen als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet de
Wederpartij daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie. Vervolgens verstrekt de Wederpartij aan Aftelklokhuren.nl onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.

14.

De Wederpartij verplaatst de goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aftelklokhuren.nl naar een ander adres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft de goederen niet aan een derde in gebruik.

15.

Bij overtreding van één van de bepalingen in dit artikel, verbeurt de Wederpartij een aan Aftelklok-huren.nl
toekomende boete van € 3.000,- (zegge: drieduizend Euro) per overtreding en € 300,- (zegge: driehonderd Euro)
per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 27 Retournering

1. Bij beëindiging van de overeenkomst zal, tenzij Partijen anders overeenkomen, Aftelklok-huren.nl de goederen
ophalen en zal de Wederpartij de goederen aan Aftelklok-huren.nl retourneren. De Wederpartij draagt er zorg
voor dat de goederen in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende
bescheiden en accessoires aan Aftelklok-huren.nl worden geretourneerd.

2. Indien de Wederpartij de goederen bij beëindiging van de overeenkomst tegen de overeengekomen looptijd van
de overeenkomst niet of niet tijdig retourneert aan Aftelklok-huren.nl, is de Wederpartij aan Aftelklok-huren.nl
een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 150,- (zegge: honderdvijftig Euro) per dag dat er te laat wordt
ingeleverd.
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Artikel 28 Koopoptie

1. Ingeval de Wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Aftelklok-huren.nl heeft voldaan en de overeenkomst
wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de overeenkomst, heeft de Wederpartij het recht de
gehuurde goederen te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Aftelklok-huren.nl vastgesteld. Ondanks het
voorgaande staat het Aftelklok-huren.nl vrij om de goederen niet ter koop aan te bieden aan de Wederpartij.

2. Het eigendom van de verkochte goederen gaan over op de Wederpartij op het moment dat aan alle
verplichtingen op grond van de overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.
Artikel 29 Verzekering

1. De Wederpartij is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor de schade.
2. Het verschuldigde eigen risico, in geval van schade door onachtzaamheid, diefstal zonder sporen van braak,
verduistering en verlies, bedraagt € 1.250,- (zegge: twaalfhonderdvijftig Euro) exclusief btw.

3. Aftelklok-huren.nl is gerechtigd alle schade, zowel directe als indirecte, voor zover deze niet door haar
verzekeringsmaatschappij wordt gedekt, aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Aftelklok-huren.nl, Reigerlaan 21, 2106DE Heemstede, tel 0626046524, www.aftelklok-huren.nl
***

17
Algemene Voorwaarden Aftelklok-huren.nl

