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Algemene Informatie en Verhuurvoorwaarden 

 
 
Definities 
 
1.1. In deze algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 Diensten: 
Werkzaamheden die K.S.A. in opdracht en/of ten behoeve van Huurder c.q. Opdrachtgever verricht. 
 Goederen: 
Materialen, machines, e.d. die K.S.A. in opdracht en/of ten behoeve van Huurder c.q. Opdrachtgever verhuurt.  
 Huurder c.q. Opdrachtgever: 
Degene die met K.S.A. (al dan niet rechtstreeks) een Overeenkomst heeft gesloten. 
 Overeenkomst: 
Een (schriftelijke) overeenkomst tussen K.S.A. en Huurder c.q. Opdrachtgever waarbij K.S.A. zich verplicht aan Huurder c.q. 
Opdrachtgever een of meer Goederen, Producten of Diensten te leveren tegen betaling door Huurder c.q. Opdrachtgever van 
de daarvoor geldende vergoeding. 
 Producten: 
Goederen, diensten, werkzaamheden, evenals combinaties daarvan, die door K.S.A. aan Huurder c.q. Opdrachtgever wordt 
geleverd.  
 Werkuren: 
In beroep of bedrijf gebruikelijke uren overdag en/of ’s nachts waarin werkzaamheden worden uitgevoerd.  
1.2  Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan 
wordt daaronder mede verstaan per telefax of per e-mail. 
 
 

Verhuurvoorwaarden 
 
2  Toepasselijkheid 
  Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn op alle overeenkomsten waarbij K.S.A. goederen, producten en/of 
diensten aan derden verhuurt van toepassing.  
De huurder c.q. opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van - en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 
2.1  Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden, waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan, van huurder 
c.q. opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst en binden derhalve K.S.A. niet, tenzij K.S.A. die voorwaarden 
schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. 
2.2  Wanneer deze algemene verhuurvoorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit 
van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst. 
 
3  Totstandkoming van de Overeenkomst 
3.1   Alle offertes en aanbiedingen van K.S.A. zijn geheel vrijblijvend en tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is 
bepaald dertig dagen geldig. 
3.2   De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) 
opdracht of bestelling bij K.S.A. en de aanvaarding daarvan door K.S.A. Huurder c.q. opdrachtgever aanvaardt door zijn 
schriftelijke of mondelinge bestelling dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden. 
3.3  De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde, in de huurovereenkomst vastgestelde, duur. Bij het 
vaststellen van de huurtermijn wordt een gedeelte van een dag als een gehele dag gerekend. 
 
4  Prijzen en tarieven  
4.1   Levering van goederen, producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de 
overeenkomst door K.S.A. gehanteerde prijzen en tarieven. 
4.2   Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met huurder c.q. opdrachtgever overeengekomen of anders aangegeven zijn 
alle door K.S.A. gehanteerde prijzen en tarieven in Euro’s en exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van 
overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten.  
4.3   K.S.A. behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – 
behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door K.S.A. worden ingevoerd. 
4.4   In geval van een prijs- en/of tariefsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal K.S.A. 
huurder c.q. opdrachtgever hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien huurder c.q. 
opdrachtgever zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is de huurder c.q. opdrachtgever gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan K.S.A. Indien K.S.A. deze mededeling niet binnen 
veertien dagen nadat huurder c.q. opdrachtgever de kennisgeving betreffende prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, 
althans nadat huurder c.q. opdrachtgever redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt 
huurder c.q. opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.  
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5 Facturering en betaling  
5.1   Facturen dienen voor aanvang en binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie te 
worden voldaan op een door K.S.A. aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.  
5.2   Indien de vordering van K.S.A. desondanks niet contant of op het overeengekomen tijdstip wordt voldaan is 
huurder c.q. opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is K.S.A. gerechtigd deze te verhogen met een rente 
van 2% voor iedere ingegane maand verzuim, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder uitstel van 
betaling is verleend zonder dat daarmee overigens de verplichting van de huurder c.q. opdrachtgever tot contante betaling 
komt te vervallen. 
5.3   Door huurder c.q. opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle 
verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien 
huurder c.q. opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 
5.5   K.S.A. heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van 
huurder c.q. opdrachtgever te verlangen.  
5.7   In geval van niet of niet-tijdige betaling door huurder c.q. opdrachtgever dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming 
van enige op huurder c.q. opdrachtgever rustende verplichting is K.S.A. gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te 
ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het 
recht van K.S.A. om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van 
huurder c.q. opdrachtgever te vorderen. 
 
6 Levering en leveringstermijnen 
6.1  De huurder c.q. opdrachtgever haalt de te huren goederen zelf af en draagt zorg voor controle op eventuele 
gebreken. Na afloop van de in de verhuurovereenkomst bepaalde huurtijd dient de huurder c.q. opdrachtgever de goederen 
direct en in dezelfde staat waarin deze zijn geleverd terug te bezorgen. Indien de goederen worden geleverd inclusief 
reserveonderdelen dan dienen deze bij eventuele vervanging te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is zal de huurder 
c.q. opdrachtgever de tegenwaarde van de vervangen onderdelen op eerste verzoek aan K.S.A. vergoeden. Zo nodig wordt de 
tegenwaarde van de vervangen onderdelen gecompenseerd met de borgsom. Indien de gehuurde goederen na afloop van de 
huurtermijn niet tijdig worden geretourneerd zal voor ieder(e) (deel van de) dag dat de goederen te laat worden teruggebracht 
de dagprijs in rekening worden gebracht. 
6.2  De huurder c.q. opdrachtgever is verplicht om de in de huurovereenkomst vastgestelde borgsom te voldoen 
voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, tevens is de huurder c.q. opdrachtgever verplicht voordat hij de 
gehuurde goederen in ontvangst neemt zich door middel van 2 (twee) geldige legitimatiebewijzen te legitimeren. K.S.A. 
behoudt zich het recht voor vervallen verhuurtermijnen te compenseren met de borgsom, evenals de kosten van reparatie en/of 
reiniging. K.S.A. verplicht zich deze borgsom bij beëindiging van de verhuurovereenkomst, en indien op dat moment de huurder 
c.q. opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van K.S.A. heeft voldaan, aan de huurder c.q. opdrachtgever terug te 
geven. 
6.3  Afgesproken afleveringstijden zullen door K.S.A. zo stipt mogelijk worden gehanteerd. Overschrijding van de 
afleveringstijd kan echter nimmer, ook niet na een ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. 
 
7 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
7.1  Huurder c.q. opdrachtgever is verplicht iedere schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan K.S.A. te 
melden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van K.S.A. mag huurder c.q. opdrachtgever niet tot reparatie overgaan. Indien het 
gebrek of de schade aan het gehuurde buiten de schuld van huurder c.q. opdrachtgever is ontstaan heeft de huurder c.q. 
opdrachtgever recht op vervanging van desbetreffende goederen gedurende de verdere duur van de verhuurovereenkomst 
7.2  Indien ten gevolge van onvakkundige behandeling, gebruik van ongeschikte accessoires, door derden uitgevoerde 
reparaties of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd reparaties noodzakelijk zijn dan worden 
de kosten daarvan afzonderlijk in rekening bij en ten laste van huurder c.q. opdrachtgever gebracht. 
7.3  Voor schade die aan huurder c.q. opdrachtgever of aan derden direct of indirect ten gevolge van het gebruik van 
de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is K.S.A. niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn 
van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Huurder 
c.q. opdrachtgever zal K.S.A. ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 
7.4  Indien huurder c.q. opdrachtgever om welke redenen dan ook niet in staat is de gehuurde goederen aan K.S.A. 
terug te (laten) bezorgen dan dient huurder c.q. opdrachtgever aan K.S.A. een door K.S.A. te bepalen schadevergoeding te 
betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.  
7.5   K.S.A. is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens huurder c.q. opdrachtgever op te schorten zolang 
huurder c.q. opdrachtgever niet aan al zijn (betaling)verplichtingen uit hoofde van enige met K.S.A. bestaande 
rechtsverhouding heeft voldaan. 
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8 Verplichtingen Huurder 
8.1  Huurder c.q. opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen slechts in overeenstemming met de bepalingen van 
de overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 
 8.1.1 de gehuurde goederen volgens de bedieningsvoorschriften die aan de huurder c.q. opdrachtgever bij aflevering 
van de goederen zijn overhandigd te behandelen; 
8.1.2 geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
8.1.3 K.S.A. te allen tijde toegang tot (de ruimte waarin) de gehuurde goederen (zich bevinden) te verschaffen; 
8.1.4 aanspraken van derden op gehuurde goederen af te wijzen en K.S.A. ter zake te vrijwaren; 
8.1.5 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van K.S.A. 
te doen geschieden. K.S.A. zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden; 
8.1.6 werknemers in dienst van K.S.A. die tijdens de huurperiode voor huurder c.q. opdrachtgever werken te voorzien 
van voldoende eten en drinken (geen junkfood). 
 
9 Meldingsverplichtingen Huurder 
9.1  Huurder c.q. opdrachtgever dient K.S.A. direct en onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende 
en/of onroerende goederen van huurder c.q. opdrachtgever of op de gehuurde goederen, of indien op enigerlei andere wijze de 
eigendomsrechten van K.S.A. dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van huurder c.q. 
opdrachtgever, indien huurder c.q. opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of zijn betalingen om andere redenen heeft 
gestaakt. In alle in dit artikel bedoelde gevallen is huurder c.q. opdrachtgever verplicht om de beslagleggende deurwaarder, 
curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. 
 
10 Duur van de overeenkomst 
10.1  De overeenkomst wordt gesloten voor de tijdsduur die in de overeenkomst staat vermeld. 
10.2  Bij vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als gehele dag. 
10.3  Huurder c.q. opdrachtgever is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de huur bij 
K.S.A. terug te bezorgen. Bij gebreke waarvan de huurder c.q. opdrachtgever ten behoeve van K.S.A. een boete verbeurt van 
de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur van verzuim tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de 
overeenkomst. 
 
11 Annulering 
11.1  Annulering van een gesloten overeenkomst is kosteloos tot 1 week (7 dagen) voor de huurdatum, tenzij anders 
overeengekomen. 
Indien tot 2 dagen voor de huurdatum, om welke reden dan ook, wordt geannuleerd zal, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, een annuleringsvergoeding van 50% (vijftig procent) van het volledige oorspronkelijke factuurbedrag in 
rekening worden gebracht. 
Bij annulering, om welke reden dan ook, binnen 48 uur voor de huurdatum wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
het volledige oorspronkelijke factuurbedrag in rekening gebracht. 
 
12 Verzekering 
12.1   Het verhuurde is verzekerd tegen alle plotselinge en onvoorziene beschadigingen. Schade door eigen gebrek en 
gevolgschade hiervan valt hier niet onder. Diefstal is gedekt mits de diefstal is voorafgegaan door braak aan (een gedeelte) van 
pand en/of object waarin zich het verzekerde bevindt. Tevens is verzekerd diefstal tijdens de werkuren na braak aan het 
deugdelijk afgesloten vervoermiddel en voor zover het transport al daadwerkelijk is begonnen en nog niet beëindigd.  
Per gebeurtenis is er een eigen risico voor de huurder van maximaal € 10.000,00. Dit eigen risico c.q. de werkelijk geleden 
schade, zal bij eventuele schade aan de huurder c.q. opdrachtgever in rekening worden gebracht.  
 
13 Opzegging 
13.1   De overeenkomst kan te allen tijde door K.S.A. met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 10.3 is dan 
eveneens van toepassing. 
13.2   Opzegging door huurder c.q. opdrachtgever geschiedt uitsluitend door terugbezorging van het gehuurde bij K.S.A. 
Indien schriftelijk is overeengekomen dat K.S.A. bij beëindiging van de overeenkomst het gehuurde bij huurder c.q. 
opdrachtgever zal ophalen dient de huurder c.q. opdrachtgever een opzegtermijn van tenminste 24 uur in acht te nemen.  
 
14 Geschillen 
14.1  Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder c.q. opdrachtgever en K.S.A. verklaren beide domicilie te 
kiezen ter plaatse waar K.S.A. is gevestigd. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen al naar gelang de 
aard van het geschil bij het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van iedere 
andere rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder c.q. opdrachtgever. 
 
15 Diversen 
15.1  Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk 
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 
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16  Intellectuele eigendom  
16.1 K.S.A. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en 
andere intellectuele wet- en regelgeving. K.S.A. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde 
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de 
Huurder c.q. Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 
 
17 Wijzigingen 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van 
toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de 
opdracht. 
 

 

 


