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Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
* KGT: KGT b.v., gevestigd en kantoorhoudende te Schijndel.
* Huurder: elke natuurlijke persoon of bedrijf of elke rechtspersoon welke tot KGT in een contractuele verbinding staat, uit hoofde van een met KGT gesloten overeenkomst.
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van KGT en op alle door KGT aangegane huurovereenkomsten, hoe ook genaamd.
2.Indien de Huurder in zijn correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding
in dergelijke andere voorwaarden doet aan voorgaande niet af.
Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst
1.De door KGT aan Huurder uitgebrachte offerte(s) is/zijn vrijblijvend en bind KGT op geen enkele wijze.
2.Een huurovereenkomst is onder meer tot stand gekomen indien en voor zover KGT een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurcontract met de Huurder heeft afgesloten of KGT begonnen is met feitelijke
uitvoering van het contract.
3.De overeenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst juist weer te geven. Door ondertekening dan wel bevestiging of acceptatie van materieel en/of huurcontract stemt de Huurder in met de inhoud
hiervan.
4.De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de door KGT opgestelde orderbevestiging / huurcontract en hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
Artikel 5: Huurperiode
1.De huurtermijn vangt aan op de datum zoals overeengekomen:
A. Indien is overeengekomen dat Huurder het materiaal op een bepaalde dag overeengekomen locatie komt afhalen.
B. Indien is bedongen dat KGT de aflevering van materialen verzorgt op een bepaalde dag.
2.De overeengekomen einddatum is te allen tijde indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:
A. Op de dag dat huurder het materiaal retourneert op een overeengekomen locatie tegen afgifte van een ontvangstbewijs door KGT.
B. Op de dag dat KGT de ophaling verzorgt op een bepaalde dag tegen afgifte van een ontvangstbewijs door KGT.
3.Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op een overeenkomst, kan er ook per huuritem(s) worden beëindigd. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op een
van bovengenoemde wijze.
Artikel 6: Aflevering
1.De materialen worden geacht werkend en compleet te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan naar Huurder bij levering aan Huurder vanaf locatie KGT of bij levering op een andere locatie op het moment dat het
materieel is afgeladen op de overeengekomen locatie.
2.De Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de ontvangstneming van het materieel. Indien niemand aanwezig is bij levering, heeft KGT
het recht om het gehuurde mee terug te nemen. KGT kan echter ook de gehuurde materialen afleveren. Bij verschil van mening of de levering correct heeft plaatsgevonden, rust op de Huurder uitdrukkelijk de bewijslast
hiertoe.
Artikel 7: Retournering
1.Retournering kan plaatsvinden:
A. Indien is overeengekomen dat Huurder het materiaal op een bepaalde dag overeengekomen locatie komt retourneren tegen afgifte van een ontvangstbewijs van KGT.
B. Indien is bedongen dat KGT de afhaling / retourhaling van materialen verzorgt op een bepaalde dag tegen afgifte van een ontvangstbewijs door KGT.
De Huurder dient ervoor te zorgen dat gedurende de afhaling / retourhaling, iemand aanwezig is voor teruggave van het materiaal. Indien er niemand aanwezig is, kan KGT toch het materiaal meenemen. Indien een
geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde materiaal in goede staat of juiste aantal door de Huurder is achtergelaten, rust op Huurder nadrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
2.Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Huurder na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.
Indien de materialen niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan KGT worden geretourneerd dan eindigt de huurtermijn zodra het materiaal alsnog wordt geretourneerd en kan een uiterste termijn van
teruggave worden gesteld door KGT.
3.Bij verstrijken van een termijn van teruggave voor het materieel dat door KGT is gesteld:
Indien de Huurder het materiaal alsnog niet heeft geretourneerd of aangifte heeft gedaan (zie Artikel 9 3.) is Huurder in verzuim. Als Huurder in verzuim is, is Huurder, naast de huursom, tevens de dagwaarde van de nietgeretourneerde materialen aan KGT verschuldigd vermeerdert met een boetesom ter hoogte van 25 procent van de dagwaarde.
Artikel 8: Inlevervoorwaarden en Controle
1.De Huurder dient de materialen aan KGT te retourneren in dezelfde staat als waarin de Huurder deze heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn rekening houdend met mogelijke wettelijke eisen en bepalingen. In
geval van tegenstrijdige regelgeving zijn de lokale wettelijke bepalingen en eisen maatgevend. Huurder dient bij tegenstrijdige regelgeving KGT schriftelijk op de hoogte te stellen voor retournering van het materiaal.
2.De volgende Inlevervoorwaarden zijn van toepassing bij retournering van huurmateriaal door Huurder:
Stofzuigerapparatuur:
Stofzuigers evenals alle toebehoren dienen dubbel verpakt te worden aangeleverd. De stofzuigers moeten geretourneerd worden zonder stofzak. De ketel van de stofzuiger evenals de buitenzijde moeten schoon en
stofvrij zijn en vrij van taperesten of impregneermiddelen.
Controle op onderdelen, vervuiling, defecten of schades kan niet bij retournering plaatsvinden. Constateringen worden achteraf doorberekend aan Huurder.
Onderdrukapparatuur:
Onderdrukmachines dienen voor zover mogelijk dubbel verpakt te zijn. De machine dient zonder voorfilter aangeleverd te worden en vrij van resten tape en resten van impregneermiddelen. De buitenzijde van de
machines en filterhouders dienen volledig gereinigd te zijn.
Controle op onderdelen, vervuiling, defecten of schades kan niet bij retournering plaatsvinden. Constateringen worden achteraf doorberekend aan Huurder.
Decontaminatie-units:
Decontaminatie-units dienen te zijn vergezeld van een “asbestvrij-verklaring” van zowel lucht- als veegmonsters, opgemaakt door een erkend laboratorium waarbij de verklaring niet ouder mag zijn dan 48 uur. Verder
dient de unit schoon en stofvrij te zijn en vrij zijn van taperesten en/of impregneermiddelen. Daarnaast dienen de water- en luchtfilters verwijderd te zijn.
Controle op onderdelen, vervuiling, defecten of schades kan niet bij retournering plaatsvinden. Constateringen worden achteraf doorberekend aan Huurder.
Overig huurmateriaal:
Overig huurmaterieel dient voor zover mogelijk dubbel verpakt te zijn. De machines dienen zonder eventuele voorfilter aangeleverd te worden en vrij van resten tape en resten van impregneermiddelen. De machines en
filterhouders dienen volledig gereinigd / gedecontamineerd te zijn.
Controle op onderdelen, vervuiling, defecten of schades kan niet bij retournering plaatsvinden. Constateringen worden achteraf doorberekend aan Huurder.
Gehuurd materieel worden na retournering bij KGT gecontroleerd. Het meenemen van het materieel door een chauffeur van KGT of van derden of inlevering van het materieel is niet te beschouwen als dergelijke controle.
Als de Huurder aanwezig wil zijn bij de controle, dient de Huurder dit aan te geven bij het aangaan van de overeenkomst.
Artikel 9: Geconstateerde afwijkingen, schade en verlies
1.De Huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen om verlies / diefstal te voorkomen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het correct gebruiken van sloten e.d. De Huurder is verplicht om preventieve
maatregelen te nemen om afwijkingen en schade te voorkomen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het correct uitvoeren van dagelijks onderhoud door deskundig personeel.
2.Huurder dient, indien hij tijdens de huur aan de materialen gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk te melden.
Gebreken, tekorten of beschadigingen veroorzaakt / ontdekt binnen de periode dat de Huurder voor de materialen verantwoordelijk is, vormen geen grond voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de
Huurovereenkomst of vergoeding van schade voor Huurder.
3.In geval van vermissing / diefstal van huurmaterieel, is Huurder verplicht dit te melden bij KGT binnen 24 uur na ontdekking ervan en van diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Een kopie van het proces verbaal
van aangifte dient overlegt te worden door de Huurder aan KGT. Als Huurder verzuimt om aangifte te overhandigen aan KGT, is Huurder in verzuim conform Artikel 7.
4.In geval van afwijkingen na eindcontrole, diefstal of schade van het materieel, verplicht de Huurder zich de schade aan KGT te vergoeden tegen dagwaarde. In geval dat herstel nog mogelijk is, verplicht de Huurder zich
tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn vermeerderd met de huursom van de materialen voor de periode die nodig is voor uitvoering van de reparatie / herstel.
5.De door of namens KGT gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het materieel, komt geheel voor rekening van de Huurder. De Huurder verklaart op
zich er op voorhand mee akkoord dat de expertise op kosten van Huurder wordt uitgevoerd, door een door KGT aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door KGT wenselijk wordt geacht en in andere gevallen een
expertise wordt uitgevoerd door KGT zelf.
6.De Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of Huurder aan de schade, het verlies, de diefstal of waardeloos maken van het materieel schuld heeft.
Artikel 10: Reclame
De Huurder zal bij aanvang van de huurperiode het gehuurde materieel inspecteren en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen conform artikel 6. Het materieel wordt geacht in goede werkende staat
en conform de overeenkomst te zijn geleverd.
Artikel 11: Betaling
1.Tenzij in schrift anders is overeengekomen, of op factuur anders vermeld, dienen facturen binnen 30 dagen te worden voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Bezwaar tegen een factuur kan alleen
schriftelijk binnen een termijn van 8 dagen. Zonder schriftelijke toestemming van KGT is de Huurder niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op hem rustende betalingsverplichting.
2.Indien de Huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Huurder, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Huurder vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele
betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 15 procent per jaar berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van
gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van Huurder met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten.
3.Betaling strekt eerst in mindering de incassokosten, vervolgende de verschuldigde rente en daarna de hoofdsom. Indien Huurder meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met in achtneming van
voorgaande, eerst in mindering op oudste factuur en vervolgens op de 1 na oudste factuur enzovoort.
4.KGT heeft, indien de Huurder zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, recht op vergoeding van de door KGT geleden schade alsmede opschorting of ontbinding van alle lopende overeenkomsten met Huurder.
5.Ingeval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de Huurder, heeft KGT het recht om alle overeenkomsten met Huurder te ontbinden.
6.In elk van genoemde gevallen in lid 4. en lid 5. zijn alle vorderingen van KGT op de Huurder direct en in zijn geheel opeisbaar en is de Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft KGT
het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Huurder of elders en deze te betreden, teneinde het betreffende huurmaterieel in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten, mogelijke
gevolgschade voor Huurder of derden en dientengevolge door KGT geleden schade komen voor rekening van Huurder.
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en toepasselijk recht
1.De gehuurde materialen blijven te allen tijde eigendom van KGT ongeacht de duur van de overeenkomst. De Huurder heeft een teruggaveplicht en is niet gerechtigd materialen te vervreemden of ten behoeve van
derden te verzwaren.
2.Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met KGT gesloten overeenkomst, zullen naar keuze van KGT worden berecht door bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch onder
exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

