
ALGEMENE VOORWAARDEN 

                                                            VERHUUR 

1.De huurovereenkomst is beperkt tot de in bijzondere voorwaarden vastgestelde periode   

De huurperiode kan niet stilzwijgend worden verlengd, noch vervroegd worden beëindigd. 

2.De huurder zal aan de gehuurde goederen een zorg  besteden  zoals een goede huisvader.                                                   

Zulks betekent onder meer dat hij de gehuurde goederen dient te onderhouden en in 

uitstekende staat van gebruik te houden. De huurder is aansprakelijk voor elke schade aan de 

gehuurde goederen. 

3.Behoudens uitdrukkelijke afwijking hiervan in de bijzondere voorwaarden zijn de gehuurde 

goederen af te halen in de bedrijfslokalen van de verhuurder. 

4.Alle gebruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zoals onder meer 

elektriciteit, benzine, olie en dergelijke zijn uitsluitend ten laste van de huurder. 

5.De huurder is verplicht bij in ontvangstneming der gehuurde goederen na te zien en ze op 

hun werking  te controleren, bij de ter beschikking stelling der gehuurde goederen zal een 

afleveringsbon worden ondertekend door de huurder. 

6.De huurder zal het gehuurde goed in de lokalen van de verhuurder terug inleveren 

behoudens uitdrukkelijke afwijking hiervan in de bijzondere voorwaarden. De verhuurder zal 

de goederen bij teruggave nazien. Indien deze in orde zijn bevonden, zal in de bijzondere 

voorwaarden aangehaalde huurwaarborg worden terugbetaald, zo niet zal de verhuurder het 

recht hebben deze in te houden tot de kosten van herstel zijn gekend. 

7.De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de technische werking van de 

installatie, defecten en of gebrekkige werking, er kan aan hem nooit enige schadevergoeding 

gevorderd worden. 

8.Het is de huurder niet toegelaten het verhuurde goed onder te verhuren. 

9.De verhuurder zal steeds het recht hebben om de gehuurde goederen te controleren en 

deze eventueel  te vervangen door gelijkaardige. 

10.De verhuurder zal de huurder onverwijld in kennis stellen van elk defect dat zich aan de 

gehuurde goederen zou voordoen, de huurder dient zich op zijn beurt de verhuurder 

onverwijld in kennis  te stellen van elke beslaglegging of aanmatigende handeling door 

derden. 

                                                         VARIA 

1.Behoudens uitdrukkelijke afwijking in de bijzondere voorwaarden geschied elke betaling 

contant bij de ter beschikking stelling van de goederen ten belopen van de bedragen zoals zij 

reeds zijn bekend. De pas na de uitvoering der overeenkomst getekende variabele bedragen 

zijn eveneens contant betaalbaar bij voorlegging van de afrekeningen door verhuurbedrijf 

Iedema-Pohle. 

2.Elke laattijdige betaling brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vanaf de 

vervaldag een verwijlintrest op van 1% per maand. Tevens zal de huurder een forfaitaire 

schadevergoeding  betalen aan de verhuurder van 10%  van de gefactureerde bedragen. 

3.Indien de huurder de bestelling om gelijk welke redenen annuleert is hij van rechtswege een 

forfaitair vastgestelde vergoeding van 30%  der contractwaarde verschuldigd. 

4.Partijen verklaren uitdrukkelijk het Belgisch recht van toepassing op de overeenkomst en 

verklaren dat enkel de    rechtbanken te Tongeren bevoegd zijn in geval van geschil naar 

aanleiding van huidige overeenkomst.  


