Algemene leverings- en verhuurvoorwaarden
van Beddenverhuur Nederland
Artikel 1:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A: Beddenverhuur Nederland: de heer B. van Ravels h.o.d.n.
Beddenverhuur Nederland, gevestigd te Breda, Kleine Krogt 31,
4825 AN.
B: Huurder: eenieder die een overeenkomst aangaat
met Beddenverhuur Nederland en daardoor hoofdelijk
aansprakelijk is voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst
voortvloeien.
C: Huurperiode: de overeengekomen huurtijd in dagen of
nachten inclusief de dagen van levering en ophalen.
D: Huursom: het bedrag dat Beddenverhuur
Nederland berekent en door Huurder verschuldigd is voor
gebruik van het gehuurde gedurende de huurperiode met
inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.
E: Kantooruren: werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Artikel 2:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, en
overeenkomsten met Beddenverhuur Nederland. Algemene
voorwaarden van de huurder worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Artikel 3:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient uiterlijk de dag
vóór afgesproken levering het gehele factuurbedrag op rekening
NL80ABNA0811546322 t.n.v. Beddenverhuur Nederland te zijn
bijgeschreven of kan er contant worden betaald bij aflevering.
Pinnen is niet mogelijk. Geen of te late betaling wordt
beschouwd als een annulering op de dag van levering als in
Artikel 8. De Huursom blijft dan door Huurder verschuldigd.
Artikel 4:
In gevallen waarin een product van Beddenverhuur
Nederland deel uitmaakt van een aanbieding, arrangement,
samenwerking met (of levering via) derden, waarvoor een
totaalprijs wordt gepubliceerd, is Beddenverhuur
Nederland slechts aansprakelijk voor zijn deel.
Artikel 5:
Bij berekening van de prijzen van levering, montage en
demontage wordt uitgegaan van bezorging en/of (de-)montage
op de begane grond, in een straal van 25 meter vanaf de
losplaats en bereikbaar met rollend materieel. Meerwerk
(vanwege zachte ondergrond, trappen, liften, grotere afstand
e.d.) wordt achteraf doorberekend tegen € 2,- exclusief BTW per
bed indien Beddenverhuur Nederland tevens de montage van
de bedden verzorgt. Indien montage door Huurder geschied
wordt meerwerk doorberekend tegen € 5,- exclusief BTW per
pallet of rolcontainer of € 2,- exclusief BTW per bed indien
zonder pallet of rolcontainer wordt geleverd.
Artikel 6:
De huurder verstrekt Beddenverhuur Nederland voor of uiterlijk
bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die van
belang kunnen zijn voor het sluiten of de correcte uitvoering van
de overeenkomst.
Artikel 7:
Tenzij anders overeengekomen is Huurder verplicht, voordat
Huurder het gehuurde in ontvangst neemt, aan Beddenverhuur
Nederland een door Beddenverhuur Nederland vast te stellen
waarborgsom te voldoen. Na retournering van het gehuurde zal
deze waarborgsom aan Huurder worden gerestitueerd onder
aftrek van aan Beddenverhuur Nederland nog toekomende
huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Indien op
enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het

bedrag van de door de Huurder verschuldigde Huursom het
bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Beddenverhuur
Nederland gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een
door Beddenverhuur Nederland vast te stellen bedrag te eisen.
Artikel 8:
Indien een overeenkomst door opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten
verschuldigd als volgt (eventueel met aftrek van transport- en/of
servicekosten):
- bij annulering tot 8 dagen voor de geplande levering: 50% van
de Huursom;
- bij annulering vanaf 8 dagen voor levering of later: 100% van
de Huursom.
Artikel 9:
Een annulering door de opdrachtgever wordt alleen in
behandeling genomen op werkdagen tijdens Kantooruren.
Annuleringen buiten Kantooruren worden geacht te zijn verricht
op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 10:
Lid 1: Beddenverhuur Nederland is naargelang de
omstandigheden verplicht de huurder hulp en bijstand te
verlenen, indien het gebruik van het gehuurde niet voldoet aan
de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst
redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten
zijn voor rekening van Beddenverhuur Nederland, indien de
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe
te rekenen. Indien de oorzaak aan de huurder is toe te rekenen,
is Beddenverhuur Nederland tot verlening van hulp en bijstand
slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van
de huurder.
Lid 2: Onverminderd het bepaalde in voorgaand lid van dit
artikel is de aansprakelijkheid van Beddenverhuur
Nederland voor andere schade beperkt tot ten hoogste
tweemaal de Huursom, tenzij sprake is van opzet of grove
schuld van Beddenverhuur Nederland.
Lid 3: Beddenverhuur Nederland is nimmer gehouden tot
vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade en/of
vervolgschade waaronder mede begrepen bedrijfsschade,
milieuschade of immateriële schade van Huurder, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang
van zaken in de onderneming van Huurder, welke het gevolg is
van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de
uitvoering van de Werkzaamheden door Beddenverhuur
Nederland.
Lid 3: De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of
beperkingen van de aansprakelijkheid van Beddenverhuur
Nederland gelden ook ten behoeve van werknemers en
vertegenwoordigers van Beddenverhuur Nederland, betrokken
dienstverleners en agentschappen, alsmede hun personeel,
tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
Artikel 11:
Lid 1: Het gehuurde is vanaf het moment van levering voor risico
van Huurder. Huurder dient zorg te dragen voor een adequate
verzekering.
Lid 2: Huurder erkent door acceptatie van de levering, het
gehuurde in goede algehele conditie te hebben ontvangen.
Huurder zal het gehuurde gebruiken zoals dat een goed huurder
betaamt. Huurder is volledig aansprakelijk voor schade, diefstal
of verlies van het gehuurde en zal Verhuurder daarvoor volledig
schadeloos stellen.
Artikel 12:
Lid 1: Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld
bij Beddenverhuur Nederland, opdat deze een passende
oplossing kan treffen.

Lid 2: Als de tekortkoming niet tot tevredenheid is opgelost en
aanleiding geeft tot een klacht, dient de huurder deze zo
spoedig mogelijk schriftelijk of per E-mail te melden
bij Beddenverhuur Nederland.
Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een
overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na
kennisname door de huurder van de feiten, waarop de klacht
betrekking heeft, bij Beddenverhuur Nederland te worden
ingediend. De huurder heeft het recht zich tot de bevoegde
rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na
afloop van de overeengekomen huurperiode.
Artikel 13:
Op alle Overeenkomsten tussen Beddenverhuur Nederland en
Huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen
Beddenverhuur Nederland en Huurder waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van
alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter
in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats
heeft.
Artikel 14:
Beddenverhuur Nederland heeft te allen tijde het recht deze
voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of
aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van
Huurder zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
Nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden
leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen van de
voorwaarden. Partijen verplichten zich ter zake van de nietige
bepaling terstond met elkaar in overleg te treden en zullen voor
deze nietige bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen dat
naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke
bepaling.

