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ALGEMENE VOORWAARDEN LAMERS VERHUUR 
 

Art. 1 Algemene huurcondities 

1 Huurder verbindt zich jegens verhuurder bij de teruggave van het materieel volledig en behoorlijk zijn medewerking te zullen geven aan 
het gezamenlijk vaststellen van het gehuurde aantal dagen en de vulling c.q. bijvulling van de brandstoftank, alsmede de daaruit 
voortvloeiende te betalen bedragen. 
 

2 Indien en voor zover huurder de in lid 1 bedoelde medewerking niet mocht geven, is verhuurder gerechtigd om de in lid 1 bedoelde 
gegevens alleen en bindend voor huurder vast te stellen en de in lid 1 bedoelde invulling en medeondertekening alleen en bindend voor 
huurder te verrichten. 
 

3 De overeengekomen huurprijs voor het materieel is gebaseerd op een 8 uur durende werkdag, gedurende 5 dagen per week. 
Incidenteel voorkomende kortere werkdagen zijn nimmer aanleiding tot wijziging van het overeengekomen huurbedrag. 
Indien wordt afgeweken van de normale werktijden zal de huurder de verhuurder hiervan in kennis stellen en zijn de meerdere uren 
verrekenbaar tegen een overeen te komen tarief.  
 

4 Bij een vast overeengekomen huurperiode, wordt bij een eventueel kortere inzet van het materieel geen huur verrekend of in mindering 
gebracht. 

 

Art. 2 Kosten tijdens de huurtijd 

1 Gedurende de tijd dat huurder over het materieel beschikt zijn alle kosten aan het gebruik van het materieel verbonden, onder meer 
voor brandstof, stroom, stalling, voor rekening van huurder.  
 

2 Met inachtneming van het bepaalde in de navolgende artikelen van de voorwaarden komen voor rekening van de 
huurder de kosten van: 
·  laden en lossen; 
·  transporteren/sleepkosten; 
·  montage en demontage; 
·  bediening en dagelijks onderhoud; 
·  hijsstroppen en andere hulpmaterialen, alsmede verbruiksartikelen, zoals vetten, voor zover betrekking hebbende op dagelijks       
   onderhoud; 
·  defecten aan het materieel als gevolg van onvakkundig gebruik of verwaarloosd dagelijks onderhoud, 
   alsmede schade of verlies. 

 

Art. 3 Reparaties 

        Reparaties aan het materieel zonder toestemming van verhuurder zijn voor rekening en risico van huurder . 

 

Art. 4 Verzekeringen 

1 Huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het materieel geen andere verzekeringen zijn gesloten dan de 
onder artikel 3.3 van de overeenkomst genoemde cascoverzekering met de genoemde eigen risico's. Eventuele andere of 
verdergaande verzekeringen die door huurder gewenst mochten worden, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, moeten door 
huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.  
 

2 Voor wat betreft de aard en omvang van de dekking onder de cascoverzekering die onder artikel 3.3 van de overeenkomst is genoemd, 
en voor wat betreft de uitzonderingen op en uitsluitingen van de dekking onder die cascoverzekering, wordt verwezen naar de daarop 
toepasselijke polisvoorwaarden, waarvan een kopie aan deze huurovereenkomst is gehecht. Huurder verklaart van die kopie van die 
polisvoorwaarden kennis te hebben genomen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en de inhoud daarvan te aanvaarden. 

 

Art. 5 Rapport betreffende aanrijding / schade 

In geval van schade of verlies, al of niet ontstaan door schuld van huurder en/of de bestuurder van het materieel en opgetreden 
met betrekking tot het materieel en/of enig deel daarvan en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende 
(andere) zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is huurder verplicht verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis 
te stellen en bovendien aan verhuurder zodra redelijkerwijze mogelijk een schriftelijke bevestiging te geven onder inzending van 
een situatietekening en onder opgave van getuigen en verdere bijzonderheden betreffende het voorval. Huurder is bovendien 
verplicht de door verhuurder naar aanleiding hiervan te geven instructies op te volgen. Ook is huurder bij een voorval als hier 
bedoeld verplicht zo mogelijk door de politie ter plaatse proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. In het geval van enig 
verzuim aan de zijde van huurder bij het nakomen van enige verplichting als hiervoor bedoeld, zal huurder voor de door dit 
verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.  

 

Art. 6 Schade, aansprakelijkheid en vrijwaring 

1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze algemene huurcondities, is huurder aansprakelijk voor alle schade (waaronder 
begrepen de schade door eventueel verlies of diefstal of verduistering van het materieel of enig deel daarvan of enige daarbij 
behorende zaak en de in artikel 7 van deze algemene huurcondities bedoelde bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan het 
materieel met toebehoren of met betrekking tot het materieel met toebehoren mocht worden veroorzaakt en de daaruit voortvloeiende 
gevolgschade, behalve voor zover die schade onder de cascoverzekering gedekt is. 
 

2 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van of aan inzittenden of derden, waarvoor verhuurder op grond van de wet aansprakelijk 
mocht zijn. 
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3 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan verhuurder mochten worden 

opgelegd in verband met gedurende de huurtijd door huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden van het materieel gepleegde 
misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties e.d. draagt huurder in de verhouding tot 
verhuurder, en voor zover mogelijk ook rechtstreeks in de verhouding tot de oplegger(s) van die boetes, transacties en administratieve 
sancties e.d., het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.  
 

4 In geen geval is de verhuurder aansprakelijk voor de directe of indirecte kosten of schade die voor de huurder mochten ontstaan ten 
gevolge van enige schade of defect van het materieel, en evenmin draagt de verhuurder enige aansprakelijkheid indien de huurder ten 
gevolge van enige andere omstandigheid geen gebruik van het materieel kan maken, met uitzondering van gebreken die de verhuurder 
bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen. Schade ten gevolge van vandalisme, inbraak, oproer e.d. is 
altijd voor rekening van de huurder.  

 

Art. 7 Bedrijfsschade van verhuurder 

1 De eventueel door verhuurder te lijden bedrijfsschade, als in artikel 6 lid 1 van deze algemene huurcondities bedoeld, is voor rekening 
van huurder.  
 

2 De in lid 1 bedoelde bedrijfsschade wordt reeds thans voor beide partijen bindend – onverschillig of één der partijen kan bewijzen dat 
deze schade in werkelijkheid meer of minder bedraagt – bepaald op het aantal reparatiedagen, vermenigvuldigd met € 185,-- per dag. 
Hierop komt echter in mindering hetgeen verhuurder eventueel onder de cascoverzekering aan schadevergoeding ter zake hiervan 
mocht ontvangen. 
 

 

Art. 8 Expertiserapport 

De omvang van de cascoschade van het materieel zal, indien beide partijen hieromtrent geen overeenstemming bereiken, voor 
beide partijen bindend worden vastgesteld door een door de betrokken verzekeraar of, zo deze daartoe (nog) niet overgaat, 
door beide partijen te benoemen deskundige. De kosten van het taxatierapport worden voor de toepassing van deze bepaling 
gerekend tot de cascoschade. Huurder zal de cascoschade onmiddellijk nadat deze is vastgesteld aan verhuurder vergoeden, 
voor zover deze cascoschade niet onder de cascoschadeverzekering aan verhuurder vergoed mocht worden. 

 

Art. 9 Schade van huurder 

1 Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of de bestuurder van het materieel of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan 
ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van het materieel met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt 
verhuurder geen aansprakelijkheid.  
 

2 Indien huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het materieel tijdens de huurperiode, draagt 
verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade geen aansprakelijkheid, doch blijft huurder gehouden de overeengekomen huurprijs 
te voldoen.  
 

 

Art. 10 Verlenging van de huur 

Indien het materieel per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het materieel niet vóór 16.30 
uur in goede staat terug is gegeven aan verhuurder. Bij langer gebruik van het materieel dan overeengekomen, gaat de huur 
automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de in artikel 2.2 van de 
overeenkomst bedoelde maximale huurtijd wordt overschreden.  

 

Art. 11 Verplichtingen en boete bij gebreke van tijdige teruggave van het materieel 

1 Huurder dient het materieel na afloop van de huurperiode aan te bieden in dezelfde staat als waarin het materieel in de aanvang van de 
huurperiode is aangeboden, met inachtneming van de normale gebruiksslijtage. Voor iedere afwijking hiervan is huurder aansprakelijk, 
evenals voor de reinigingskosten indien het materieel in onvoldoende staat wordt teruggeleverd. 
 

2 Huurder dient verhuurder tijdig in te lichten over de datum van teruglevering en medewerkers op het afvoeradres hiervan op de hoogte 
stellen. 
 

3 Huurder dient het terrein goed toegankelijk (bereikbaar en berijdbaar) te doen zijn voor het transportmiddel van verhuurder, en er voor 
te zorgen dat opgeslagen materialen en laden en lossen door derden geen belemmering vormen voor de teruglevering van het 
materieel. Als het laden met materieel van verhuurder belemmerd is, dient huurder op zijn kosten zorg te dragen voor een mobiele 
kraan, shovel of dergelijke. 
 

4 Huurder dient zorg te dragen voor adequate assistentie bij het demonteren en laden van het materieel en voorts alles te doen om het 
materieel zo spoedig mogelijk te laden. 
 

5 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat al het toebehoren van het materiaal (inclusief vetspuit, oplader, documenten e.d.) beschikbaar 
is. 
 

6 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het materieel, toebehoren en radiografische besturing naar redelijkheid schoon worden 
teruggeleverd. 

7 Indien de huurder het materieel niet binnen de in artikel 2.2 van de overeenkomst bedoelde maximale huurtijd bij verhuurder weer is 
afgeleverd, is huurder aan verhuurder voor iedere dag, dat het materieel te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige 
ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een bedrag, gelijk aan de in de overeenkomst vermelde huurprijs per dag, een en ander 
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onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding voor zover de schade meer mocht belopen. Huurder is tevens 
aansprakelijk voor alle schade die voorvloeit indien verhuurder het materiaal niet tijdig ter beschikking kan stellen aan een nieuwe 
huurder.     

Art. 12 Tekortschieten, faillissement of surseance van betaling van huurder 

1 Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds door een 
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, indien naar zijn oordeel het materieel niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of indien het 
materieel te eniger tijd niet wordt bestuurd door een bestuurder die daartoe bevoegd is krachtens het bepaalde in de overeenkomst of 
indien het materieel niet wordt teruggegeven binnen de in artikel 2.2 van de overeenkomst bedoelde maximale huurtijd. 
 

2 In geval van overtreding door huurder van enige bepaling van deze huurovereenkomst, waaronder voor de toepassing van deze 
bepaling mede begrepen wordt geacht het geval van lid 1, zal verhuurder aan huurder tevens in rekening mogen brengen zijn 
buitengerechtelijke kosten, die bij een betalingsverzuim hierbij worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom (met een 
minimum van € 150,00) van de vordering met inbegrip van eventueel vervallen boete(s), onverminderd het bepaalde bij art. 6:96 lid 4 
BW in geval van een handelsovereenkomst als in die bepaling bedoeld; in afwijking hiervan gelden echter in het geval dat huurder een 
natuurlijk persoon is die bij deze huurovereenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de regels van art. 6:96 lid 5 
tot en met lid 7 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Verder zal verhuurder in geval van een procedure 
tussen partijen in verband met deze huurovereenkomst, indien huurder daarbij geheel of in hoofdzaak in het ongelijk wordt gesteld, alle 
door verhuurder werkelijk gemaakte proceskosten aan huurder in rekening mogen brengen, ook voor zover deze een 
proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven overtreffen. 
 

3 Verhuurder heeft ook het recht de huurovereenkomst in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling van huurder of 
zodra de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken, zonder ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds door 
een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. Het in lid 2 bepaalde vindt hierbij overeenkomstige toepassing.  
 

4 In geval van tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst door een buitenbuitengerechtelijke verklaring van verhuurder als in lid 1 
of lid 3 bedoeld, heeft verhuurder in ieder geval, onverminderd de aanspraken van verhuurder op dan al verschenen maar onbetaald 
gebleven betalingsverplichtingen van huurder, aanspraak op een schadevergoeding ter grootte van het bedrag van alle resterende 
betalingstermijnen (van de huurprijs en alle verdere periodieke betalingsverplichtingen) die bij normale uitvoering van de 
huurovereenkomst zouden zijn verschenen. 
 

 

Art. 13 Persoonsgegevens van huurder 

Voor zover huurder een natuurlijk persoon is, geeft huurder hierbij aan verhuurder en aan de eventuele beheerder van 
verhuurder toestemming om zijn persoonsgegevens in een bestand, als bedoeld in art. 1 sub c Wet bescherming 
persoonsgegevens, op te (laten) nemen en te (laten) verwerken. 

 

Art. 14 Eventuele pluraliteit van huurders 

Indien twee of meer personen samen huurder bij deze huurovereenkomst zijn of door welke oorzaak dan ook (erfopvolging of 
anderszins) worden, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle in verband met deze huurovereenkomst door 
huurder verschuldigde prestaties. 

 

Art. 15 Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of verband 
houden met, deze overeenkomst, kunnen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Oost-Brabant 
locatie ‘s-Hertogenbosch.  

 
 
 
 
 
 


