
Algemene voorwaarden
Aarts Sanitair Service B.V.

Artikel 1: AANBIEDING  
a. Alle onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend.
b. Elke offerte is gebaseerd op de huidige prijzen, en geldende 

wetten.
c. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten 

gevolgen van verhoging van fabrieksprijzen, brandstofprijzen en 
milieuheffingen, dan behouden wij ons recht voor het prijsverschil 
aan de huurder door te berekenen.

d. Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens 
de huurder tot vergoeding van daardoor ontstane schade verplicht.

e. Gegevens in drukwerken die door ons verstrekt zijn, aan wijziging 
onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat wij hieraan nimmer 
zijn gebonden.

f. Uitsluitend het gehuurde materiaal is tegen 5% van het netto 
factuur bedrag te verzekeren.

g. Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen exclusief btw.

Artikel 2: BETALING
a. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.
b. Schuldvergelijking is niet toegestaan tenzij nadrukkelijk anders 

overeengekomen.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd het 

te betalen bedrag te verhogen met 2% rente per maand.
d. Indien de huurder na sommatie, met betalen in gebreke blijft, zijn 

wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met 
incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen 
de kosten van een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15% 
van de hoofdsom met een minimum van € 250, -.

Artikel 3: HUURTIJD
a. De huurovereenkomst van het gehuurde materiaal vangt aan op de 

datum en eindigt op de datum, die door de huurder en ons 
gezamenlijk zijn overeengekomen.

b. In de regel zal facturering van de huursom eens per maand, op 
peildatum plaats vinden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: LOCATIE, VERVOER EN VERVOERSKOSTEN EN REPARATIE
EN MONTAGEKOSTEN
a. Het vervoer van het gehuurde materiaal naar de plaats van 

bestemming en na afloop der huurovereenkomst, naar onze zaak, 
geschiet voor rekening van de huurder.

b. De locatie waar het gehuurde materiaal zich bevindt, dient te allen 
tijde 24/7 met onze reinigingsvoertuigen bereikbaar te zijn, dit in 
verband met plaatsing, afvoeren of reinigen.

c. Het reinigingsvoertuig dient te allen tijde 24/7 het gehuurde 
materiaal tot 6 meter te kunnen benaderen.

d. Het gehuurde materiaal dient te allen tijde 24/7 bereikbaar te zijn 
voor de chauffeur.

e. Reparatie, montage en demontagekosten komen voor rekening van 
de huurder.

Artikel 5: ONDERHOUD EN GEBRUIK
a. Indien met het gehuurde materiaal, tijdens de huur, van de 

openbare weg gebruik wordt gemaakt, dient de huurder de vereiste 
toestemming daartoe van de bevoegde instantie te verkrijgen.

b. Het gehuurde materiaal moet gebruikt worden overeenkomstig de 
bestemming.

c. Mocht het gehuurde materiaal door de huurder gebruikt worden 
voor een andere doelstelling, zoals het lozen of storten van bouw-
producten, als waar het gehuurde materiaal voor bestemd is, zullen 
de hieruit voortkomende kosten worden door berekend naar de 
huurder.

d. De huurder verklaart door acceptatie van het gehuurde materiaal 
dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden 
en aldus na afloop der huur weer op te leveren.

e. De kosten van onderhoud en herstel, veroorzaakt door onrecht-
matig gebruik, veroorzaakt uit welke hoofde ook, zijn ten lasten 
van de huurder.

f. Alle lasten en belastingen, ter zake van het gehuurde geheven of 
worden geheven, zijn ten laste van de huurder.

g. Gehele of gedeeltelijke afstand van het gebruik om baat of om niet 
aan een derde, is zonder onze uitdrukkelijke toestemming daartoe, 
verboden

h. De huurder mag het gehuurde, zonder voorafgaande kennisgeving 
aan ons,  niet vervoeren of doen vervoeren, buiten de aan ons 
bekende staanplaats van het gehuurde materiaal, indien de huurder 
het gehuurde materiaal toch zelf verplaatst, dient hij dit schriftelijk 
te melden.

i. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan of op de gehuurde 
materialen te bevestigen.

j. Wij hebben tijdens de huur te allen tijde het recht het gehuurde 
materiaal te controleren of te doen controleren.

Artikel 6: OVERMACHT
a. Bij overmacht hebben wij ter keuzen het recht om de nog te starten 

of lopende huur overeenkomst, zonder opgaaf van reden, van 
onzer zijde te beëindigen zonder in een der gevallen gehouden te 
zijn tot betaling van schadevergoeding.

b. Onder overmacht wordt verstaan, elke vorm van onze wil onafhan-
kelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk 
of blijvend verhindert.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID
a. De aansprakelijkheid van het gehuurde materiaal loopt, vanaf het 

moment van plaatsing tot het moment van afvoer, samenhangend 
aan de gehuurde periode die de huurder heeft vastgelegd, betreft 
zijn gehuurde materiaal, met een maximum van 3 dagen voor 
aanvang van huurdatum en een maximum van 3 dagen na afmeld-
datum van het gehuurde materiaal.

b. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk jegens de huurder en/of 
derde voor gebreken aan gehuurde goederen.

c. Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische 
schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door 
welke oorzaak ook bij de huurder en/of derde ontstaan door de 
gehuurde materialen.

d. Afspraak of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons 
personeel binden ons niet, voor zover een en ander niet schriftelijk 
door ons is bevestigd.

e. De huurder is immer aansprakelijk, voor eventueel uit het gebruik 
van de openbare weg, met het gehuurde, voortvloeiende schade 
hoe ook genaamd.

f. De huurder is immer aansprakelijk voor beschadigingen en/of 
diefstal aan het gehuurde.

g. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de 
huurder, tevens storm- of brand- of vandalismeschade. Wij zijn 
nimmer aansprakelijk voor enig zichtbaar of onzichtbaar of niet 
verborgen gebrek.

h. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door gehuurd 
materiaal aan derden, ontstaan door weersinvloeden, brand of 
vandalisme.

i. Bij een melding vanuit de overheid, RIVM of het KNMI betreft, code 
geel, code oranje of code rood, dient de huurder zelf maatregelen 
te treffen om schade aan het gehuurde materiaal en/of aan derden 
te voorkomen.

Artikel 8: BESLAGLEGGING
a. De huurder dient ons onverwijld kennis te geven van een eventueel 

beslaglegging op zijn roerende goederen of een gedeelte daarvan 
en voorts van zijn faillissement, surseance van betaling e.d. en 
dient immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of 
bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons bestaande 
huurverhouding.

Artikel 9: VERLOREN GAAN VAN HET GEHUURDE
a. Indien het gehuurde tijdens de loop der huurovereenkomst, om 

wat voor reden dan ook, verloren gaat, zal aan de huurder, de 
verzekerde waarde van het gehuurde, op dat moment in rekening 
worden gebracht.

Artikel 10: TOEPASSELIJK RECHT
a. Nederlands recht is op alle transacties van toepassing.
b. Alle geschillen welke tussen ons en de huurder mochten ontstaan 

zullen te onzer keuze worden beslecht door de bevoegde rechter 
te ’s-Hertogenbosch.
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