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ALGEMENE VOORWAARDEN  

HEFTRUCKVERHUUR A. Maat B.V. 

 

 
I. TOEPASSELIJKHEID 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op objecten, gehuurd bij de firma Heftruckverhuur A. Maat B.V. , hierna te 

noemen "het gehuurde",  voorzover deze in de offerte, danwel de huurovereenkomst van toepassing zijn verklaard. Afzonderlijke 

exemplaren van deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij het bedrijf van verhuurder. Afwijkingen van of aanvullingen 

op de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze van geval tot geval uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn vastgelegd. 

 

 

II. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

 

Verhuurder verbindt zich aan huurder het gehuurde in huur af te staan, gelijk huurster zich verbindt het gehuurde van verhuurder 

in huur aan te nemen. 

Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten 

tijdig te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huur ter beschikking te stellen. Indien meer dan één (rechts)persoon als 

huurster optreedt, is iedere huurster hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van uit de huurovereenkomst voortvloeiende 

verplichtingen. 

Indien het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen leveringstijdstip door huurster wordt afgehaald, 

of aan huurder ter beschikking wordt gesteld, is niettemin de huurprijs (vooraf) verschuldigd met ingang van de in de huur-

overeenkomst genoemde datum. Indien het gehuurde voor het verstrijken van de overeengekomen huurtijd wordt teruggeleverd, 

is nochtans de huurprijs over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd. 

 

 

III. AANVAARDING 

 

Verhuurder verplicht zich het gehuurde in goede staat ter beschikking te stellen. Het gehuurde wordt geacht door de huurster te 

zijn aanvaard en in goede staat en compleet te zijn ontvangen, indien niet binnen 24 uur na aflevering van het gehuurde 

schriftelijke mededeling ontvangen is door verhuurder van het tegendeel. Het gehuurde is in ieder geval door huurder aanvaard, 

zodra zij het gehuurde in gebruik heeft genomen. Huurder is verplicht het gehuurde aan het einde van de huur in dezelfde staat 

terug te leveren als huurster dit van verhuurder heeft ontvangen.  

 

 

IV. ONDERHOUD EN VERZEKERING 

 

Alle onderhoudsreparaties tengevolge van slijtage bij normaal gebruik zijn voor rekening van de verhuurder. De huurder is 

aansprakelijk voor de gevolgen van verwaarlozing van het gehuurde en voor alle schade die tijdens de huurperiode ontstaat door 

het gehuurde niet overeenkomstig zijn aard en bestemming te gebruiken. Huurder stelt het gehuurde op verzoek van verhuurder 

ter beschikking voor het uitvoeren van inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Huurder inspecteert dagelijks het 

gehuurde en zorgt voor bijvulling van benodigde vloeistoffen en smeermiddelen voordat het gehuurde in gebruik wordt 

genomen. Huurder zal daarvoor uitsluitend de door verhuurder voorgeschreven vloeistoffen en smeermiddelen gebruiken. Alle 

geconstateerde mankementen aan het gehuurde worden onmiddellijk telefonisch gemeld aan verhuurder , welke vervolgens per 

mail bevestigd en gemaild wordt naar verhuur@maat4pl.nl.    

De WAM-plichtige machines zijn enkel WA verzekerd met een eigen risico van euro 2.500,00 per schadegeval. Huurder is 

aansprakelijk. Voor casco verzekeren wordt 6% van de bruto huurprijs in rekening gebracht met een eigen risico van euro 

2.500,00 per schadegeval. Huurder is aansprakelijk. Huurder dient de aard en oorzaak van iedere schade onmiddellijk, doch in 

ieder geval binnen 24 uur nadat de schade is ontstaan, schriftelijk ter kennis te brengen van verhuurster. Dit moet vastgelegd 

worden middels een ingevuld Europees Schadeformulier. 

Bij diefstal geldt een eigen risico van euro 6.000,00. Indien er sprake is van diefstal dan dient huurder direct een proces verbaal 

op te laten stellen en deze aan verhuurder overhandigen. Bij diefstalschade van een object met een lagere waarde dan euro 

6.000,00 zullen er sporen van braak moeten zijn aan de ruimte waarin zich het object op het moment van de diefstal bevond. Is 

dit niet het geval dan is de totale schade tot een bedrag van euro 6.000,00 voor rekening van huurder. 

Voor schade die niet door bovengenoemde verzekering is gedekt, blijft de huurder volledig aansprakelijk. De te heffen of te 

hijsen last is niet verzekerd. 

Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurster lijdt als gevolg van de nalatigheid van de meldingsplicht van 

huurder. Indien bij beschadiging van het gehuurde reparatie niet meer mogelijk is, heeft de verhuurder het recht de huurovereen-

komst te beëindigen, zonder dat huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 
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V. AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT 

 

Verhuurder is jegens huurder niet aansprakelijk voor: 

- enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect, door gebreken aan het gehuurde van welke aard dan ook, zichtbaar of 

onzichtbaar en de gevolgen daarvan, 

-  bedrijfs- c.q. vervolgschade die huurster mocht lijden als gevolg van verzuim of vertraging in de levering; vervanging of 

herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van het gehuurde. 

 

Onder overmacht wordt behalve hetgeen rechtens daaronder wordt verstaan, bovendien verstaan bedrijfsstoring of be-

drijfsvertraging van welke aard ook en onverschillig hoe veroorzaakt, bij ons, onze toeleveranciers of bij het vervoer. Indien 

door overmacht de levering meer dan 30 dagen vertraagd is, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren. 

Huurder heeft in dat geval nimmer recht op vergoeding van enige schade.  

Verhindering van de huurster om van het gehuurde gebruik te maken heeft geen invloed op het voortduren van de overeenkomst 

of op de verschuldigdheid van de huurtermijnen, zelfs niet in geval van overmacht of van enige van buiten komende oorzaak. 

 

 

VI. MILIEU 

 

Huurder is slechts gerechtigd om het gehuurde te gebruiken op het adres van aflevering.  

Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst onmiddellijk schriftelijk ontbonden te verklaren, indien het 

gehuurde naar een andere locatie wordt verplaatst. 

Behoudens uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van verhuurder is huurder niet gerechtigd het gehuurde te 

gebruiken op locaties waar het gehuurde in aanraking komt met of in de omgeving wordt gebruikt van stoffen en voorwerpen die 

op enig moment als kritisch of schadelijk of gevaarlijk voor het milieu of de gezondheid van mens, flora en fauna worden 

beschouwd. Indien het gehuurde wordt gebruikt in een dergelijke situatie, dan is huurster verplicht zorg te dragen voor volledige 

reiniging van het gehuurde voor teruglevering. 

Inontvangstneming door verhuurder van het gehuurde bij teruglevering door huurder laat de aanspraken van verhuurster terzake 

van vergoeding van schade onverlet. 

 

 

VII. HUURPRIJS 

 

De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op maximaal 8 bedrijfsuren per dag of 40 bedrijfsuren per week. Bij een langere 

werktijd wordt de vermelde huurprijs als volgt verhoogd: 

 

bij 40-45 bedrijfsuren per week met 15% 

bij 45-50 bedrijfsuren per week met 20% 

bij meer dan 50 bedrijfsuren per week met 25%. 

 

 

VIII. FACTURATIE EN BETALING 

 

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen is met schriftelijk akkoord van 

verhuurder. Elk beroep op korting of schuldvergelijking van de zijde van huurder is uitgesloten. Bij overschrijding van de 

betalingstermijn is verhuurder gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1% per maand over het nog openstaande 

factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt gerekend. Eventuele buitengerechtelijke 

incassokosten, ad 15% van het te vorderen bedrag, zijn voor rekening van huurder. Indien verhuurder met huurder een 

betalingsregeling heeft getroffen, is het verhuurder toekomende terstond opeisbaar bij niet behoorlijke nakoming van deze 

regeling door huurder, bij diens faillissement of surséance van betaling. 
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IX. GEBRUIK 

 

Verhuurder blijft eigenaar van het gehuurde. Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of 

daaraan wordt aangebracht, wordt eigendom van verhuurder. Huurder zal het gehuurde uitsluitend aanwenden voor eigen 

gebruik en zal het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, noch dit 

tot zekerheid aan derden overdragen, noch dit verplaatsen buiten Nederland of vervreemden, noch daarmee anderszins handelen 

in strijd met de belangen van verhuurder. 

Huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggers, te doen blijken van het eigendomsrecht van het gehuurde van 

verhuurder. Huurder verplicht zich verhuurder onverwijld schriftelijk te informeren omtrent het beslag. 

 

 

 

X. IN GEBREKE BLIJVEN HUURDER 

 

Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in het geval zij: 

1. handelt in strijd met enige bepaling van de huurovereenkomst en deze voorwaarden, waaronder niet tijdige betaling 

van de verschuldigde bedragen, 

2. in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem enig beslag wordt 

gelegd of op enige andere wijze naar het oordeel van verhuurder buiten staat geraakt zijn verplichtingen na te komen, 

danwel de bedrijfsuitoefening staakt of de zeggenschap daarover verliest danwel aan een ander overdraagt. 

 

Verhuurder heeft in de onder 1. en 2. genoemde gevallen het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de 

overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen, waardoor huurder terstond tot teruggave van het gehuurde verplicht is. In 

het onder 1. genoemde geval heeft verhuurder ook het recht om van huurder nakoming met schadevergoeding te vorderen. 

 

 
XI. DERDENBEDING 

 

a. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het object bij een 

derde kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling 

van al hetgeen deze derde van de verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.  

b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het object op eerste verzoek aan de derde 

afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het 

object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de verhuurder jegens de derde. Als gevolg van 

deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als 

voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie. 

c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het object door huurder zou willen continueren, is 

huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant 

looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities. 

d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit. 

e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door verhuurder worden herroepen.   

 

 

XII. TOEPASSELIJK RECHT 

 

Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter, binnen wiens ressort de vestigingsplaats van verhuurder is gelegen of een nader door de verhuurder aan te 

wijzen rechtbank binnen Nederland. 

 


