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ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN van Cam & Light Unit 

1. Definities en Toepasselijkheid  
1.1 De in deze algemene verhuurvoorwaarden van Cam & Light Unit met een hoofdletter 
aangeduide woorden of begrippen hebben de volgende betekenis: “Artikel”: een bepaling van deze Algemene Voorwaarden. “Algemene Voorwaarden”: de algemene verhuurvoorwaarden van Cam & Light Unit. 
“Verhuurder”: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, te weten Cam & Light Unit, 
een eenmanszaak, gevestigd te (1096 AM) Amsterdam aan de H.J.E. Wenckebachweg 135. “Huurder”: de potentiële wederpartij of wederpartij van de Verhuurder.  
“Overeenkomst”: de ingevolge Artikel 3.1 tussen Partijen te sluiten of gesloten 
huurovereenkomst met betrekking tot de Zaken en, indien van toepassing, het 
Transportmiddel. “Partij”: de Huurder of, al naar gelang het geval, de Verhuurder. Onder “Partijen” wordt 
verstaan: de Huurder en de Verhuurder gezamenlijk. “Transportmiddel”: één of meer door de Verhuurder krachtens de Overeenkomst aan de 
Huurder te verhuren transportmiddelen waarmee de Zaken dienen te worden vervoerd. “Zaken”: de door de Verhuurder krachtens de Overeenkomst aan de Huurder te verhuren of, 
al naar gelang het geval, te verkopen en te leveren roerende zaken en/of, al naar gelang het geval, te verrichten diensten, waaronder in ieder geval is begrepen maar niet beperkt tot, 
professionele film- en videoapparatuur met toebehoren, verlichting en lichtapparatuur met 
toebehoren, verpakkingsmaterialen, bevestigingsmaterialen, generatoren etc. 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij 
de Verhuurder als verhuurder van de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel 
optreedt.  1.3 De toepasselijkheid van eventuele door de Huurder gehanteerde algemene 
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en deze zijn niet op de 
rechtsbetrekking met de Verhuurder van toepassing. 1.4 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen 
de Verhuurder en de Huurder worden afgeweken. 1.5 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden geheel of 
gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige 
onverminderd van kracht. De Verhuurder zal de desbetreffende bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die de strekking van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benaderen. 1.6 Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per e-mail of 
ander elektronisch medium. Onder "aflevering" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de feitelijke ter beschikking stelling van de Zaken en, indien van toepassing, het 
Transportmiddel. 
 
2. Offertes 
2.1 Alle offertes van de Verhuurder zijn vrijblijvend, worden gedaan onder voorbehoud 
van tussentijdse verhuur van de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel en 
zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle 
genoemde bedragen zijn in EURO (€) en exclusief BTW. Elke door de Verhuurder 
uitgebrachte offerte zal worden beschouwd als een nieuwe en aparte offerte die alle eerdere uitgebrachte offertes vervangt. 2.2 Indien de offerte betrekking heeft op Zaken en, indien van toepassing, 
Transportmiddelen die door de Verhuurder bij derden moeten worden gehuurd, zullen de daarmee gepaard gaande kosten worden doorberekend aan de Huurder. 2.3 Alle offertes zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering 
van de Overeenkomst onder normale (arbeids)omstandigheden en gedurende normale werkdagen en werktijden. Onder "werkdag" of "normale werkdagen en werktijden" wordt 
verstaan: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen, van 08.30 
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tot en met 18.00 uur. Indien de uitvoering van de Overeenkomst niet onder normale 
(arbeids)omstandigheden en/of gedurende normale werkdagen en/of werktijden geschiedt, is de Huurder gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan de Verhuurder te 
vergoeden. 
 
3. Totstandkoming Overeenkomst  
3.1 Een overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder komt tot stand (de 
“Overeenkomst”) zodra: (a) de Verhuurder de opdracht van de Huurder schriftelijk aanvaardt of 
een begin met de uitvoering daarvan maakt, (b) de Huurder de offerte van de Verhuurder in zijn 
geheel heeft geaccepteerd en voor akkoord heeft ondertekend en aan de Verhuurder heeft geretourneerd of per e-mail of ander elektronisch medium heeft geaccepteerd.  3.2 De Huurder wordt geacht bevoegd vertegenwoordigd te zijn door een werknemer of 
een door hem ingehuurde derde die namens de Huurder: (a) bij de Verhuurder een offerte 
aanvraagt of bij de Verhuurder een bestelling plaatst en de vervolgens door de Verhuurder afgegeven offerte voor akkoord heeft ondertekend en aan de Verhuurder heeft 
geretourneerd of per e-mail of ander elektronisch medium heeft geaccepteerd of (b) de 
Zaken komt afhalen en namens de Huurder in ontvangst neemt. In de in dit Artikel 3.2 genoemde gevallen komt eveneens een Overeenkomst tot stand. 3.3 De Verhuurder is gerechtigd om vervangende Zaken van gelijkwaardige of betere 
kwaliteit aan de Huurder te verhuren, indien de overeengekomen Zaken vòòr uitvoering van 
de Overeenkomst niet beschikbaar zijn. 3.4 Indien de Verhuurder en de Huurder voor het eerst een Overeenkomst sluiten of 
indien de Verhuurder zulks noodzakelijk acht, is de Huurder verplicht om vantevoren aan de 
Verhuurder een kopie van een geldig paspoort en rijbewijs of een kopie van een geldig rijbewijs en identiteitsbewijs te verstrekken van de persoon die door de Huurder is 
ingeschakeld om de overeengekomen Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel 
namens de Huurder in ontvangst te nemen. 3.5 De Huurder doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping of vernietiging uit 
hoofde van artikel 6:227b lid 1, lid 4 en lid 5 BW alsmede artikel 6:227c lid 2 en lid 5 BW, 
voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
4. Prijzen en betaling  
4.1 Alle door de Verhuurder in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op aflevering 
Ex Works (kantooradres van de Verhuurder) (Incoterms 2010) en de ten tijde van de offerte 
van toepassing zijnde prijsbepalende factoren.  4.2 De Verhuurder is gerechtigd prijsstijgingen aan de Huurder door te berekenen, indien 
hij aannemelijk kan maken dat tussen het moment van het afgeven van de offerte en de 
uitvoering van de Overeenkomst prijsbepalende factoren zijn gestegen door niet 
voorzienbare ontwikkelingen en/of niet aan hem toerekenbare omstandigheden. 4.3 Verhuur van de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel wordt 
aangegaan per gespecificeerde verhuurperiode in hele dagen. De prijs voor het ter 
beschikking stellen door de Verhuurder van personeel vindt plaats op basis van nacalculatie, 
gebaseerd op vooraf overeengekomen uurtarieven. De prijs van bij de Zaken behorende en geleverde verbruiksartikelen wordt berekend op basis van nacalculatie. 4.4 Alle door de Verhuurder gehanteerde prijzen zijn in EURO (€) en exclusief BTW en 
exclusief andere belastingen, verzendkosten, verzekeringspremies, installatiekosten, energiekosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, afvoerkosten, opslagkosten, 
koerierskosten en reis- en verblijfkosten.  4.5 Facturen dienen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn betaald. Betaling 
dient plaats te vinden zonder verrekening, korting of opschorting. In geval van overschrijding 
van de overeengekomen betalingstermijn is de Huurder, onverminderd de overige rechten van 
de Verhuurder en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het 
openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1,5% per maand over het uitstaande bedrag. Alle nog niet 
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betaalde facturen worden direct opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden direct in. 
Eventuele door de Verhuurder gegeven kortingen komen ingeval van niet- of te late betaling te vervallen. De Huurder dient dan de volledige prijs, inclusief de ingevolge dit Artikel 4.5 
verschuldigde rente, te betalen. 4.6 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het 
opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en 
andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle 
gerechtelijke kosten, die de Verhuurder redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-
nakoming door de Huurder, komen voor rekening van de Huurder.  4.7 Betalingen van de Huurder strekken eerst ter voldoening van de ingevolge Artikel 4.6 
verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna 
in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat de Verhuurder aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Huurder ter zake. 4.8 Het staat de Verhuurder vrij van de Huurder betaling van een borgsom voor de 
verhuur van de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel te verlangen. De 
borgsom dient tot zekerheid voor de nakoming door de Huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. De borgsom moet uiterlijk 3 kalenderdagen voor de datum 
van aflevering van de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel aan de 
Verhuurder zijn voldaan. 4.9 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling te verlangen. 
 
5. Gebruik van de Zaken en Productieverzekering 
5.1 De Verhuurder zal zich inspannen dat de door hem te verhuren en/of te leveren 
Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel op de overeengekomen datum en tijdstip worden afgeleverd.  5.2 De door de Verhuurder opgegeven verhuur- of levertijden zijn geen fatale termijnen, 
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de Verhuurder de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal de Verhuurder de 
Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Verhuurder zal niet in verzuim zijn, 
dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen, uitgestelde 
leveringstermijn en hem daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegund, die onbenut is verstreken. Alle opgegeven termijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke 
gegevens aan de Verhuurder zijn verstrekt en alle betalingen door de Verhuurder zijn 
ontvangen die bij aanvang van de Overeenkomst dienen te zijn voldaan.  5.3 Indien de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Huurder binnen een 
kortere termijn dan is overeengekomen dient plaats te vinden, dan zijn de daaraan 
verbonden extra kosten voor rekening van de Huurder. De Verhuurder zal een specificatie 
van die kosten aan de Huurder doen toekomen.  5.4 Kosten ontstaan door toedoen van de Huurder, zoals het niet tijdig in ontvangst 
nemen of retourneren van de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel, zullen 
eveneens aan de Huurder in rekening worden gebracht.  5.5 De Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel 
of gedeeltelijk, uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de 
Overeenkomst bij te laten staan en de Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Huurder in te roepen. 5.6 De Huurder is verplicht om de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel 
die onderwerp van de Overeenkomst zijn vóór de beoogde/geplande datum van uitvoering 
van de Overeenkomst te testen. Het testen kan plaatsvinden ten kantore van de Verhuurder of elders op een vantevoren overeengekomen locatie. Aflevering van de Zaken en, indien 
van toepassing, het Transportmiddel vindt plaats nadat de Huurder de Zaken en, indien van 
toepassing, het Transportmiddel heeft goedgekeurd. 5.7 De Verhuurder is niet verplicht om bij de Huurder navraag te doen omtrent het 
beoogde gebruik van de Zaken of de omstandigheden waaronder de Zaken zullen worden 
gebruikt. De Huurder is verplicht de Verhuurder te informeren over het beoogde gebruik van de Zaken en de omstandigheden waaronder de Zaken zullen worden gebruikt. 
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5.8 Het is de Huurder niet toegestaan de Zaken en, indien van toepassing, het 
Transportmiddel: (a) voor een ander doel of bestemming en/of op een andere locatie te gebruiken dan het overeengekomen doel, de overeengekomen bestemming en/of locatie, (b) 
aan derden te verhuren of in gebruik af te staan, anders dan in de normale 
bedrijfsuitoefening van de Huurder en met de voorafgaande toestemming van de Verhuurder, en (c) te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden.  5.9 De Huurder is niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de 
Overeenkomst over te dragen aan derden.  5.10 De Huurder dient de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel op een 
zorgvuldige wijze en volgens de voorschriften van de Verhuurder te gebruiken. De 
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de Zaken en, indien van toepassing, het 
Transportmiddel te inspecteren en te onderhouden. De Huurder mag geen herstelwerkzaamheden aan de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel 
uitvoeren of laten uitvoeren. 5.11 Uiterlijk op de overeengekomen retourdatum en -tijdstip, dienen de Zaken en, indien 
van toepassing, het Transportmiddel in de oorspronkelijke, goede staat door de Huurder tijdens kantooruren te worden afgeleverd op het kantooradres van de Verhuurder dan wel op 
een andere overeengekomen plaats of tijdstip. 5.12 Ingeval van niet-nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst door de Huurder, heeft de Verhuurder het recht om de verhuurde Zaken en, 
indien van toepassing, het Transportmiddel terug te (doen) halen. De Huurder machtigt de 
Verhuurder reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de desbetreffende Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel zich bevinden. 
Alle kosten van de Verhuurder in verband met het terughalen van de verhuurde Zaken en, 
indien van toepassing, het Transportmiddel komen voor rekening van de Huurder. 5.13 De Huurder is verplicht om voor de duur van de verhuurperiode van de Zaken een 
productieverzekering af te sluiten. Op eerste verzoek van de Verhuurder zal de Huurder aan 
de Verhuurder een kopie van de desbetreffende productieverzekeringspolis en de 
bijbehorende polisvoorwaarden verstrekken.  
6. Aflevering, Transport van de Zaken en Verzekeringen, Aansprakelijkheid van de 
Huurder 
6.1 Aflevering van de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel geschiedt Ex 
Works (kantooradres van de Verhuurder) (Incoterms 2010), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  6.2 De Zaken mogen uitsluitend in de door de Verhuurder voorgeschreven 
transportmiddelen en op de door de Verhuurder voorgeschreven wijze worden vervoerd. De 
Huurder dient het transport van de Zaken en daaraan gerelateerde formaliteiten te regelen voor zijn rekening en risico. De Huurder dient het door hem te gebruiken transportmiddel 
deugdelijk te beladen en zich te houden aan de op het transport en het laden van de Zaken 
toepasselijke wet- en regelgeving. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade en risico's die zich tijdens het transport van de Zaken aan het transportmiddel en de Zaken kunnen 
voordoen of zich als gevolg van het transport kunnen verwezenlijken. 6.3 Indien is overeengekomen dat aflevering van de Zaken en, indien van toepassing, het 
Transportmiddel op een andere wijze dan Ex Works (Incoterms 2010) geschiedt, dan dient 
de Huurder ervoor te zorgen dat op het door hem aangegeven bezorgadres op werk- en of 
weekenddagen tijdens afgesproken tijden, iemand aanwezig is om de Zaken en, indien van 
toepassing, het Transportmiddel in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan de Verhuurder extra bezorg- en/of opslagkosten in rekening mag brengen. 6.4 Indien is overeengekomen dat de Zaken en, indien van toepassing, het 
Transportmiddel op het door de Huurder opgegeven adres door de Verhuurder worden opgehaald in plaats van door de Huurder aan de Verhuurder geretourneerd, dan dient de 
Huurder ervoor te zorgen dat op het door hem aangegeven adres op de overeengekomen 
datum en tijdstip, iemand aanwezig is om de Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel aan de Verhuurder te retourneren, bij gebreke waarvan de Verhuurder de 
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daarmee gepaard gaande kosten bij de Huurder in rekening mag brengen. 6.5 De Huurder garandeert dat de persoon die door de Huurder is ingeschakeld om het 
transportmiddel te besturen te allen tijde in bezit is van een juist en geldig (Nederlands) 
rijbewijs dat geschikt is voor het besturen van het door de Verhuurder voorgeschreven 
transportmiddel en/of aan de Huurder ter beschikking gestelde Transportmiddel. 6.6 Door de Huurder van de Verhuurder gehuurde Transportmiddelen zijn de eerste 100 
km vrij van kosten, met uitzondering van brandstofkosten. 6.7 Gedurende de overeengekomen verhuurperiode tot en met het moment dat de Zaken 
en, indien van toepassing, het Transportmiddel aan de Verhuurder in de oorspronkelijke en goede staat zijn geretourneerd, is de Huurder, ongeacht de rechtsgrond, aansprakelijk voor 
beschadiging, vermissing, verlies, diefstal, vervreemding en/of het verloren gaan van de 
Zaken en het Transportmiddel alsmede alle schade die door of met het Transportmiddel is veroorzaakt. 6.8 Indien de Huurder een Transportmiddel van de Verhuurder heeft gehuurd, zal de 
Verhuurder het Transportmiddel verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.  6.9 De Huurder is verplicht om het Transportmiddel en/of het Transportmiddel met daarin 
de gehuurde Zaken te allen tijde zorgvuldig af te sluiten en buiten werkuren in een deugdelijk 
afgesloten en beveiligde ruimte te (doen) plaatsen.  6.10 Indien tijdens de verhuurperiode schade aan het Transportmiddel ontstaat, dient de 
Huurder in ieder geval de op het Transportmiddel toepasselijke eigen risico te betalen, te 
weten: (a) €1.500 per gebeurtenis voor een transportmiddel waarvoor een B-rijbewijs is 
vereist en (b) €2.500 per gebeurtenis voor bussen met ingebouwd aggregaat waarvoor een B-rijbewijs is vereist, vrachtwagens en aanhangers.  6.11 De Huurder is, ongeacht de rechtsgrond, aansprakelijk voor alle schade aan derden 
en/of zaken van derden die tijdens de verhuurperiode door of met het Transportmiddel wordt 
veroorzaakt.  6.12 De Verhuurder zal de Zaken gedurende de overeengekomen verhuurperiode 
verzekeren tegen schade, brandschade en diefstal, op voorwaarde dat het transport en 
gebruik van de Zaken binnen Europa plaatsvindt. Indien het transport en gebruik van de Zaken naar of op een bestemming buiten Europa dient plaats te vinden, komen de daarmee 
gepaard gaande extra verzekeringskosten voor rekening van de Huurder. 6.13 Voor de overeengekomen verhuurperiode van de Zaken ontstane schade aan, 
opgetreden diefstal, verlies, vervreemding of vermissing van de Zaken dient de Huurder in 
ieder geval een eigen risico van €1.500 per gebeurtenis te betalen.  6.14 De Verhuurder is jegens de Huurder niet verplicht om een beroep op één of meer van 
zijn verzekeringsovereenkomsten te doen. Indien de Verhuurder een beroep op één of meer van zijn verzekeringsovereenkomsten doet en de door de desbetreffende verzekeraar(s) 
gedane uitkering niet toereikend is in het desbetreffende geval, is de Huurder verplicht om aan 
de Verhuurder dat deel van de schade aan het Transportmiddel en/of de Zaken te vergoeden dat niet onder de desbetreffende verzekeringsovereenkomsten van de Verhuurder wordt 
vergoed. 6.15 In geval van vermissing, verlies, diefstal, of vervreemding  van het aan de Huurder 
verhuurde Transportmiddel en/of de Zaken is de Huurder verplicht daarvan aangifte te doen bij de politie en het bewijs van aangifte aan de Verhuurder te overleggen. Indien de Huurder 
niet aan deze bepaling voldoet, zijn alle kosten die de Verhuurder in verband met de diefstal, 
het verlies, de vervreemding of de vermissing zal maken voor rekening en risico van de Huurder. 6.16 De Huurder is aansprakelijk voor alle schade en kosten die de Verhuurder lijdt als 
gevolg van vermissing, verlies, diefstal, vervreemding  of onrechtmatig gebruik van 
sleutels en/of tags die door de Verhuurder aan één of meer werknemers van de Huurder of 
door de Huurder ingeschakelde derden zijn verstrekt en toegang bieden tot de bedrijfsruimtes van de Verhuurder. De Huurder is verplicht de in dit Artikel 6.16 bedoelde 
personen te verplichten om vermissing, verlies, diefstal of vervreemding van sleutels en/of 
tags direct schriftelijk aan de Verhuurder te melden.  
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7. Klachten  
7.1  Klachten met betrekking tot de door de Verhuurder ter beschikking gestelde Zaken 
en, indien van toepassing, het Transportmiddel, of verstuurde facturen dienen zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de desbetreffende Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel, of direct nadat de non-conformiteit is geconstateerd 
respectievelijk na ontvangst van de desbetreffende factuur schriftelijk door de Huurder bij de 
Verhuurder te worden ingediend. Klachten van de Huurder schorten diens betalingsverplichtingen jegend de Verhuurder niet op.  7.2  Indien de Huurder tijdig en op de juiste wijze zijn klacht bij de Verhuurder heeft 
ingediend en indien blijkt dat de door de Verhuurder ter beschikking gestelde Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel niet conform de Overeenkomst zijn, zal de 
Verhuurder, zulks ter keuze van de Verhuurder, onder teruggave door de Huurder van de 
desbetreffende Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel, deze herstellen of 
vervangen dan wel de desbetreffende factuur corrigeren en een creditnota sturen.  7.3 Vorderingen van de Huurder gebaseerd op de stelling dat de door de Verhuurder ter 
beschikking gestelde Zaken en, indien van toepassing, het Transportmiddel niet voldoen aan 
de Overeenkomst, verjaren door verloop van 3 kalendermaanden na de datum van aflevering van de desbetreffende Zaken aan de Huurder. 
 
8. Aansprakelijkheid van de Verhuurder 
8.1  De aansprakelijkheid van de Verhuurder is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot het 
door de Huurder verschuldigde factuurbedrag voor de door de Verhuurder ter beschikking gestelde Zaken waardoor de schade is veroorzaakt. 8.2  De Verhuurder is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor gevolgschade, 
ongeacht of deze direct of indirect is geleden. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan: 
gederfde winst, omzetverlies, verlies van gegevens, verlies van contracten, geleden verliezen, gemaakte kosten, niet terugverdiende investeringen, te late leveringen, kosten voor het 
uitvoeren van product recall maatregelen, gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade 
door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie, vertraging van of het niet doorgaan van een productie etc.  8.3  De Verhuurder is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor diefstal van, het 
tenietgaan van, schade aan of verlies van de eigendommen van de Huurder, werknemers van de Huurder of van door de Huurder ingeschakelde derden dan wel van door de Huurder 
toegelaten publiek. 8.4 De Verhuurder is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor het tenietgaan, 
het verlies of de beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal.  8.5 De Verhuurder is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade die 
ontstaan is door of het gevolg is van het niet, niet naar behoren functioneren of de kwaliteit van internet-, data-, communicatie-, beeld- en/of geluidsverbindingen, ongeacht of deze door 
de Verhuurder of door derden gerealiseerd dienen te worden.  8.6 De Verhuurder is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor de kwaliteit en 
continuïteit van gas-, water- en elektravoorzieningen en/of -leveringen. 8.7 De Verhuurder is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij 
volgens de wet aansprakelijk is.  8.8 De Verhuurder bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter afwering van 
zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van zijn ondergeschikten en 
niet-ondergeschikten en al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 8.9 De in Artikel 8.1 ten behoeve van de Verhuurder opgenomen beperking van 
aansprakelijkheid is niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van de 
Verhuurder voor de desbetreffende schade is verzekerd onder een door de Verhuurder afgesloten verzekeringsovereenkomst en de desbetreffende verzekeraar tot uitkering overgaat. 
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In dat geval is de Verhuurder slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de desbetreffende 
verzekeringsovereenkomst, met inachtneming van de toepasselijke (algemene)verzekeringsvoorwaarden, wordt uitgekeerd. De Verhuurder is niet verplicht om 
een beroep op zijn verzekeringsovereenkomst te doen, indien de Huurder hem aansprakelijk 
stelt. Het bepaalde in de Artikel 8.2 tot en met 8.8 is en blijft onverkort van toepassing. 8.10 De aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 8.1 tot en met 8.7, Artikel 8.9 en 
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laten de aansprakelijkheid van de 
Verhuurder op grond van dwingend recht onverlet. De Verhuurder zal zich niet beroepen op 
de aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 8.1 tot en met 8.7, Artikel 8.9 en overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, indien en voor zover sprake is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de Verhuurder en/of tot de bedrijfsleiding van de Verhuurder 
behorende leidinggevende ondergeschikten.  
9. Beëindiging van de Overeenkomst en overmacht  
9.1 Indien: (a) een Partij jegens de andere Partij tekort komt in de nakoming van één of 
meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, (b) aan een Partij surseance 
van betaling wordt verleend, (c) een Partij failliet wordt verklaard, (d) een Partij een regeling met haar schuldeisers treft, (e) een Partij andere stappen neemt met het oog op herstructurering van 
haar schulden, (f) een Partij anderszins zeggenschap over haar vermogen wordt beperkt of 
verliest, (g) een Partij haar bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander land verplaatst, (h) een 
Partij wordt geliquideerd of ontbonden, (i) een Partij fuseert of wordt gesplitst of een besluit daartoe wordt genomen, of (j) met betrekking tot een Partij een wijziging optreedt in de 
(rechts)personen die de macht hebben om het bestuur en het beleid van die Partij te sturen 
door het eigendom van stemgerechtigde aandelen, door overeenkomst of anderszins, dan heeft de andere Partij het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke werking op te zeggen of 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de verdere nakoming van haar verplichtingen onder de 
Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd alle overige aan haar toekomende rechten en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van ontbinding van de 
Overeenkomst door de Verhuurder, is de Huurder de eventuele door de Verhuurder ingevolge 
Artikel 5.4 gemaakte kosten aan de Verhuurder verschuldigd. 9.2 Indien de behoorlijke nakoming door één van de Partijen ten gevolge van één of meer 
omstandigheden, die niet voor rekening van deze Partij komen en die limitatief zijn opgesomd in 
Artikel 9.3, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere Partij het recht de 
Overeenkomst met onmiddellijke werking op te zeggen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 9.3 De volgende limitatieve omstandigheden komen niet voor rekening van de Partij die 
daardoor wordt getroffen en kwalificeren als overmacht: van overheidswege uitgevaardigde of 
uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de verhuurde of de te verhuren Zaken verhinderen of beperken, in-, uit- en/of doorvoerverboden, niet-nakoming van de verplichtingen 
door toeleveranciers of transportondernemingen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of 
oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.  
10. Vrijwaring  
De Huurder zal de Verhuurder en door de Verhuurder ter beschikking gesteld personeel 
vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van alle vorderingen van derden jegens de 
Verhuurder en/of voornoemd personeel die: (a) verband houden met of het gevolg zijn van de uitvoering van de Overeenkomst en/of (b) de in het kader daarvan door de Verhuurder ter 
beschikking gestelde Zaken en/of (c) gebaseerd zijn op een (beweerdelijke) inbreuk op 
intellectuele eigendoms- of andere rechten van derden.   
11. Geheimhouding  
Elke Partij verbindt zich om op geen enkel moment enige vertrouwelijke informatie met 
betrekking tot de Overeenkomst, offertes, opdrachtbevestigingen en opdrachten of 
aangaande de werkzaamheden en aangelegenheden van de andere Partij aan een derde te 
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openbaren of voor enig doeleinde anders dan de uitvoering van de Overeenkomst(en) te 
gebruiken, behalve: (a) voor zover zulks vereist is bij of krachtens de wet of door een bevoegde instantie, of (b) voor zover zulks geschiedt aan een professionele adviseur onder 
oplegging aan deze van een geheimhoudingsverplichting en dan alleen voor zover zulks 
voor rechtmatige doeleinden geschiedt of (c) voor zover de desbetreffende informatie op de datum van het sluiten van de Overeenkomst of op enig moment daarna reeds algemeen 
openbaar is of openbaar wordt gemaakt, zonder enig onrechtmatig handelen van welke 
persoon dan ook of waarvan deze persoon redelijkerwijs had kunnen weten dat 
openbaarmaking daarvan onrechtmatig is. Vertrouwelijke informatie bestaat onder meer uit maar is niet beperkt tot: prijslijsten, klantengegevens, knowhow, specificaties en alle 
informatie, schriftelijk of mondeling, al dan niet vastgelegd op gegevensdragers die de 
Huurder van de Verhuurder heeft ontvangen.  
12.  Optie  
De Huurder is gerechtigd de Verhuurder te verzoeken hem een optie tot verhuur te verlenen 
op de door de Verhuurder aan de Huurder te verhuren Zaken en, indien van toepassing, het 
Transportmiddel. Opties zijn niet overdraagbaar. De Verhuurder is gerechtigd de Huurder te allen tijde te verzoeken zich binnen 1 uur na het verlenen van de optie tot verhuur van één of 
meer van de Zaken uit te spreken of een optie al dan niet wordt omgezet in een definitieve 
Overeenkomst. Indien de Huurder niet binnen 1 uur na het verlenen van de optie schriftelijk 
of mondeling aan de Verhuurder heeft medegedeeld gebruik te maken van de optie, dan vervalt de optie.  
 
13. Annulering  
13.1 Annulering van een Overeenkomst door de Huurder is uitsluitend mogelijk indien 
zulks schriftelijk en vóór het begin van de uitvoering van de Overeenkomst geschiedt.  13.2 In geval van annulering zal de Huurder de eventuele door de Verhuurder gemaakte 
voorbereidingskosten en/of kosten die door de Verhuurder gemaakt zijn bij derden aan de 
Verhuurder vergoeden.  13.3 Een Overeenkomst kan niet kosteloos door de Huurder worden geannuleerd. Indien 
annulering plaatsvindt 7 of meer kalenderdagen vóór de datum van uitvoering van de 
Overeenkomst, dan is de Huurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 75% van de overeengekomen huurprijs. Indien annulering plaatsvindt minder dan 7 kalenderdagen 
vóór de datum van uitvoering van de Overeenkomst, dan is de Huurder een 
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de overeengekomen huurprijs.  13.4 De Verhuurder is gerechtigd een Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te 
annuleren indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat nakoming in redelijkheid niet 
van de Verhuurder kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en/of andere juridische 
risico's met zich mee zou brengen. De Verhuurder is in zodanig geval niet gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten.  
 
14. Terbeschikkingstelling van personeel  
14.1 Het ter beschikking stellen van personeel door de Verhuurder geschiedt op basis van 
een overeengekomen uurtarief met een minimum van 6 uur en een maximum van 10 uur per werkdag, waarbij rekening dient te worden gehouden met de wettelijke regels voor pauzes 
en rusttijden.  14.2 Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een 
personeelslid van de Verhuurder of een door de Verhuurder ingehuurde derde aanvangt met de in de Overeenkomst overeengekomen werkzaamheden, waarbij reistijd, voorbereidings- 
en inpaktijd en nacontrole- en uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.  14.3 Indien de Huurder het ter beschikking gestelde personeel voor een langere periode 
dan overeengekomen nodig heeft, dient de Huurder deze uren volledig te vergoeden. 
Eindafrekening vindt plaats op basis van nacalculatie. 14.4 De Huurder is verplicht erop toe te zien dat alle wettelijke bepalingen met betrekking 
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tot arbeidsomstandigheden en arbeidstijden te allen tijde worden nageleefd en de Huurder 
zal de Verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van alle vorderingen van derden, inclusief van door de Verhuurder ter beschikking gesteld personeel, ter zake.  14.5 De Huurder is, ongeacht de rechtsgrond, aansprakelijk voor schade geleden door het 
door de Verhuurder ter beschikking gestelde personeel indien en voor zover de schade is veroorzaakt tijdens de periode van terbeschikkingstelling van Verhuurders personeel of 
voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van verhuurders personeel aan de Huurder. De 
Huurder zal de noodzakelijke en adequate verzekeringen afsluiten met betrekking tot het 
afdekken van risico’s die door het door de Verhuurder ter beschikking gestelde personeel kunnen worden gelopen.  
15. Eigendom 
15.1 De Huurder erkent en respecteert dat de Verhuurder eigenaar van de Zaken en, 
indien van toepassing, het Transportmiddel is en blijft. 15.2 De Huurder is verplicht aan derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot zijn 
opdrachtgevers en de partijen die eigenaar zijn van de locatie waar de Zaken door de 
Huurder worden gebruikt, duidelijk en tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het moment dat de Zaken worden gebruikt, schriftelijk kenbaar te maken dat de Zaken: (a) eigendom van de 
Verhuurder is, (b) op tijdelijke basis en voor gebruik als tijdelijk hulpmiddel aan de Huurder 
ter beschikking zijn gesteld en (c) na afloop van het gebruik op vorenbedoelde locatie dienen 
te worden verwijderd en aan de Verhuurder te worden geretourneerd. De Huurder is verplicht de Verhuurder op eerste verzoek van de Verhuurder een kopie van de desbetreffende 
kennisgevingen te verstrekken. Het is de Huurder verboden het merkteken van de 
Verhuurder op de Zaken, waaruit voor derden op duidelijke wijze het eigendomsrecht van de Verhuurder blijkt, te verwijderen. 15.3 De Huurder is verplicht om de Verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen indien 
derden rechten op de aan de Verhuurder in eigendom toebehorende Zaken doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de Zaken te doen gelden. 
 
16. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter/Arbitrage 
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met 
uitzondering van het Weens Koopverdrag. 16.2 Indien de Huurder zijn statutaire zetel of vestigingsplaats in de EU heeft, dan is de 
bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle 
geschillen die mochten ontstaan tussen Partijen als gevolg van of in verband met (de 
uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om de bevoegde rechter van de woonplaats van de 
Huurder te kiezen. 16.3 Indien de Huurder zijn statutaire zetel of vestigingsplaats in de EU heeft, dan zullen 
alle geschillen die mochten ontstaan tussen Partijen als gevolg van of in verband met (de 
uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden 
worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage 
Instituut ("NAI"), zoals geldend op het moment van aanhangig maken van de arbitrage. Het scheidsgerecht zal uit 1 arbiter bestaan indien het geschil een bedrag van €250.000 niet te 
boven gaat en uit 3 arbiters indien het geschil meer dan €250.000 bedraagt, tenzij Partijen 
schriftelijk overeenkomen dat 1 arbiter volstaat. Het scheidsgerecht zal beslissen naar de regelen des rechts. De plaats van arbitrage zal Amsterdam, Nederland zijn. De arbitrage zal 
in de Engelse taal worden gevoerd. 


