Algemene voorwaarden
The Powershop Nederland BV te Raalte
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten, die door The Powershop Nederland BV gevestigd aan de
Zompstraat 12a te (8102 HX) Raalte, hierna te noemen verhuurder, worden aangegaan, zulks met uitsluiting van eventuele algemene
voorwaarden van betrokken huurder.
2. Alle aanbiedingen en offertes van verhuurder zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen naar aanleiding van deze aanbiedingen en offertes
alleen tot stand na schriftelijke bevestiging van zijde van de verhuurder.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze afwijkingen schriftelijk met verhuurder zijn
overeengekomen.
4. Indien huurder een rechtspersoon is, dient de ondertekenaar van de huurovereenkomst aan te tonen, dat hij de rechtspersoon rechtsgeldig
vertegenwoordigt, bij gebreke waarvan de ondertekenaar van de overeenkomst zich persoonlijk garant stelt voor de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Verhuurder is bevoegd van huurder een waarborgsom te verlangen als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen, welke door de
huurder uit de door hem gesloten overeenkomst en uit de wet jegens verhuurder voortvloeien. De waarborgsom zal na beëindiging van de
huurovereenkomst aan huurder worden gerestitueerd, behoudens de bevoegdheid van verhuurder om de waarborgsom geheel of ten dele
te verrekenen met hetgeen huurder op grond van de huurovereenkomst aan verhuurder verschuldigd is, zonder dat hiervoor enige
aanzegging of ingebrekestelling vereist is.
6. Door het in gebruik nemen van het gehuurde verklaart huurder het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
7. Huurder dient het gehuurde overeenkomstig de aard en de bestemming daarvan te gebruiken. Huurder dient het gehuurde in die staat te
zullen houden en te onderhouden zoals hij deze bij het aangaan van de huur heeft ontvangen.
Na beëindiging van de huurovereenkomst is huurder verplicht het gehuurde in dezelfde goede staat als waarin hij dit ontvangen heeft weer
aan verhuurder ter beschikking te stellen.
8. Huurder is niet bevoegd het gehuurde geheel of ten dele om niet of onder bezwarende titel aan een derde in gebruik te geven, zonder dat
daarvoor door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend.
9. Het is huurder verboden zonder toestemming van verhuurder zelf of door derden reparaties aan het gehuurde uit te (laten) voeren.
10. Eventuele gebreken, storingen of schade aan het gehuurde, ontstaan of toegebracht tijdens de tijdens de periode van verhuur, dienen door
huurder onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Alsdan is verhuurder bevoegd het gehuurde onmiddellijk op te eisen en dit te
repareren of te doen repareren, dan wel het gehuurde te vervangen.
11. Verhuurder is gerechtigd om gedurende de huurperiode te allen tijde de plaats of plaatsen waarin het gehuurde zich bevindt te betreden en
het gehuurde aan een onderzoek te onderwerpen. Huurder is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaatsen mogelijk te maken
en zijn medewerking te verlenen aan het door of namens verhuurder in te stellen onderzoek.
12. Bij gebruik van een groter aantal uren per dag/per week dan overeengekomen, dient huurder verhuurder daarvan terstond in kennis te
stellen en dient huurder, conform de uitsluitend door verhuurder vast te stellen toepasselijke tariefgroep, de daarmee overeenstemmende
hogere huurprijs te voldoen.
13. Verhuurder heeft de bevoegdheid om de huurovereenkomst te allen tijde onmiddellijk te beëindigen, zodra huurder met betaling van (een
deel) van de huurprijs of met de nakoming van enige andere verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst in gebreke blijft.
14. Huurder verplicht zich jegens verhuurder aan een eventuele beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement aan de
curator, dan wel bij surseance van betaling aan de bewindvoerder mededeling te doen van de gesloten huurovereenkomst.

Betaling
15. De facturen voor de door verhuurder verhuurde goederen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder enige
korting of aftrek en zonder compensatie is toegestaan.
16. Indien op de dertigste dag na factuurdatum het in rekening gebrachte bedrag niet of niet geheel is voldaan, is huurder in gebreke door het
enkele verloop van de termijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval wordt het bedrag van de vordering per maand of
een gedeelte daarvan verhoogd met een rente van 1,5% per maand, dan wel, indien deze hoger is dan het hiervoor genoemde
rentepercentage, het percentage van de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:120 van het Burgerlijk Wetboek. De rente zal vanaf de dag
waarop huurder in gebreke is, worden berekend over het gehele factuurbedrag.
17. In het geval dat huurder in gebreke is wegens niet betaling of niet tijdige betaling van het factuurbedrag, wordt aan hem tevens zonder
verdere ingebrekestelling of mededeling in rekening gebracht een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde
bedrag met een minimum van € 45,38.
18. Verhuurder behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van
huurder te verlangen.

Aansprakelijkheid
19. De aansprakelijkheid van verhuurder voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade,
welke het gevolg is van het niet of niet goed nakomen van de overeenkomst, is beperkte tot ten hoogste de huurprijs, mits de
aansprakelijkheid het gevolg is van een verborgen gebrek aan het gehuurde, welk gebrek reeds bestond bij het aangaan van de
huurovereenkomst.
20. Voor alle schade die tijdens de huur aan het gehuurde is toegebracht of ontstaan, is de huurder volledig met zijn gehele vermogen
aansprakelijk, tenzij hij bewijst, dat deze schade het gevolg is van een verborgen gebrek aan het gehuurde, welk gebrek reeds bestond bij
het aangaan van de huurovereenkomst.
21. Huurder is onbeperkt met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijke verloren of teniet gaan van het gehuurde tijdens
de verhuurperiode, tengevolge van diefstal, brand, verduistering, vernieling, ongeval, of welke andere oorzaak dan ook, tenzij hij bewijst,
dat het geheel of gedeeltelijk verloren of teniet gaan van het gehuurde is te wijten aan opzet of grove schuld van verhuurder of van
personen voor wiens handelen verhuurder aansprakelijk is.

Annulering
22. Annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk en tenminste drie weken voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst door
huurder te gebeuren. Verhuurder behoudt zich het recht voor de annulering niet te accepteren. Bij acceptatie van de annulering is huurder
gehouden tot een forfaitaire vergoeding van 50% van de huursom. Bij niet tijdige annulering is huurder gehouden tot vergoeding van de
totale huursom.

Bijzondere bepalingen
23. Huurder dient er rekening mee te houden, dat de door hem gehuurde goederen worden vervoerd met vrachtwagens met een totaalgewicht
van minimaal 10.000 kg en een lengte van ongeveer 9 meer onder aanhangwagen en een lengte van ongeveer 18 meter met
aanhangwagen. Een en ander brengt met zich mee, dat huurder de bereikbaarheid van de losplaats garandeert. Eventuele kosten van
algehele onbereikbaarheid, dan wel gedeeltelijke onbereikbaarheid komen volledig ten laste van huurder.
24. Indien in de huurovereenkomst is begrepen de huur van een aggregaat, dan geldt het volgende:
 Door verhuurder is een brand- en diefstalverzekering ten behoeve van het aggregaat afgesloten met een eigen risico van 10% en met
een minimum van € 2268,90 per gebeurtenis.
 Huurder verplicht zich rondom het gehuurde veiligheidsmaatregelen tegen brand en diefstal te treffen, overeenkomstig de door de
eigenaar van de aggregaten gestelde richtlijnen.
Een afschrift van de richtlijnen met betrekking tot de opgemelde veiligheidsmaatregelen maken deel uit van deze algemene
voorwaarden.
 Huurder is voor bovenbedoeld eigen risico van verhuurder aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment van
aanlevering door of namens verhuurder, dan wel het afhalen door of namens huurder tot het moment van ophalen door of namens
verhuurder, den wel retouraflevering door of namens huurder.
 Verhuurder is gerechtigd het eigen risicogedeelte bij wijze van voorschot aan huurder in rekening te brengen, welk bedrag de huurder
binnen dertig dagen na verzending van de factuur aan verhuurder dient te voldoen. In elk geval van schade door brand of diefstal is
huurder verplicht aangifte te doen bij de plaatselijke politie alsmede verhuurder in te lichten.

Overmacht
25. Ingeval van overmacht, waaronder mede begrepen stakingen, niet of niet tijdige aanvoer van materialen, nodig voor het uitvoeren van de
overeenkomst, abnormale weersomstandigheden of enige andere omstandigheid tengevolge waarvan verhuurder gedurende korte of
langere tijd niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen of daarin gehinderd wordt, is verhuurder gerechtigd de eventuele
overeengekomen termijnen met de duur van de overmachtsituatie te verlengen. Indien van verhuurder in redelijkheid geen nakoming kan
worden gevergd, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder tot vergoeding
van eventuele schade – hoe ook genaamd – verplicht te zijn.

Rechtskeuze
26. Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

