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Algemene voorwaarden huur instrumenten PelserHartman B.V. 
 
Artikel 1 Algemeen 

 
A De verhuur van instrumenten (waaronder zijn te verstaan alle door PelserHartman B.V. 

verhuurde artikelen en goederen inclusief alle toebehoren, batterijen, kabels etc.) geschiedt 
uitsluitend op de navolgende voorwaarden welke voor beide partijen bindend zijn, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

 
Artikel 2 Huurperiode 

 
A De huurperiode is minimaal een werkdag, ingaande op de in de verhuur-overeenkomst 

genoemde ingangsdatum, en is eventueel per dag, per week of per maand (na schriftelijk 
akkoord van huurder en PelserHartman B.V.) te verlengen. Indien de instrumenten en of 
toebehoren niet op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode bij PelserHartman 

B.V. zijn binnengekomen wordt de huurperiode automatisch met steeds een dag verlengd 

totdat de instrumenten en of toebehoren bij PelserHartman B.V. retour ontvangen zijn. 
 
Voor verlenging van de huurperiode is te allen tijde toestemming nodig van PelserHartman 
B.V.. Het kan zijn dat PelserHartman B.V. niet akkoord gaat met verlenging van de 
huurperiode. In dat geval wordt iedere extra dag dat de huurder in verzuim is in rekening 
gebracht conform het dagtarief zoals genoemd in de huurovereenkomst verhoogt met een 
boetebedrag van € 750,- excl. btw per dag totdat de instrumenten en of toebehoren bij 

PelserHartman B.V. retour ontvangen zijn. Deze bedragen en boetebedragen worden 
dagelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 5 dagen. 

 
B De huurperiode gaat in op de dag waarop de instrumenten en of toebehoren door 

PelserHartman B.V. worden verzonden, gebracht of door de huurder worden gehaald, en 
eindigt op de dag waarop de instrumenten en of toebehoren, tijdens normale werktijden, 
door PelserHartman B.V. retour ontvangen worden. 

 

C De huur wordt met inachtneming van de minimale huurperiode van een werkdag in 
eenheden van dagen verrekend. Een week wordt geacht te bestaan uit zeven 
opeenvolgende dagen, inclusief de dag waarop de verhuur aanvangt. 

 
Artikel 3 Huurprijs, (aan)betaling en borg 

 
A De huurprijs wordt aangegeven in de huurovereenkomst. Bovendien wordt de wettelijk 

verschuldigde BTW op de factuur in rekening gebracht. 
 
B Borgstelling gebeurd in de vorm van een aanbetaling. De huurder is verplicht een 

aanbetaling te doen van 50% van het huurbedrag zoals gesteld in de huurovereenkomst bij 
gebruik van de instrumenten binnen EU-landen. Er geldt een aanbetaling van 100% van het 

huurbedrag bij gebruik van de instrumenten buiten EU-landen. De aanbetaling dient plaats 
te vinden door middel van overmaking ten gunste van een door PelserHartman B.V. aan te 
wijzen bankrekening voor aanvang van de huurperiode.  

 
C Facturering of verrekening van de huurkosten gebeurt direct na de huurperiode en in ieder 

geval wekelijks. Alle factuurbedragen worden - voor zover van toepassing - verhoogd met 
omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

 
D In alle gevallen is de betalingstermijn veertien dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. 

Betaling door de huurder dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden 
binnen deze betalingstermijn. Betaling dient plaats te vinden door middel van overmaking 
ten gunste van een door PelserHartman B.V. aan te wijzen bankrekening. Klachten met 
betrekking tot de verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de 

huurder niet op, ook niet voor wat betreft het betwiste gedeelte van de factuur. De 
betalingstermijn is een fatale termijn, zodat de huurder in geval van niet-tijdige betaling 
van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. 
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Vanaf dat moment is huurder over het verschuldigde de wettelijke (handels)rente 
verschuldigd en is PelserHartman B.V. bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle 
kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de 
huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de 
hoofdsom en rente met een minimum van € 300,00, onverminderd het recht van 
PelserHartman B.V. de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, 
te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door PelserHartman B.V. 

gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. 
 
Artikel 4 Aflevering, Instructie en Vervoer 
 
A Indien de instrumenten en of toebehoren niet door de huurder worden afgehaald worden de 

instrumenten en of toebehoren op kosten van de huurder gebracht of per parketdienst 

verstuurd.  
 
B Verhuurder is niet aansprakelijk voor het eventueel achterwege blijven van de aflevering, 

een vertraging in de aflevering, noch voor eventuele schade veroorzaakt bij de aflevering. 
 
C Voor eventuele installatie en of instructie worden aan de huurder kosten berekend. De 

kosten zijn gebaseerd op het door PelserHartman B.V. gehanteerde uurloon en worden op 

de eerste factuur in rekening gebracht. 
 
D Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de instrumenten en of 

toebehoren op kosten van de huurder, te retourneren. De terugzending van de 
instrumenten en of toebehoren inclusief het toebehoren en de gebruiksaanwijzing, dient in 
de originele container te geschieden. 

 

E Instrumenten en of toebehoren mogen niet zonder toestemming door huurder per vliegtuig 
vervoerd worden. PelserHartman B.V. zal zorgen voor het vervoer van instrumenten en of 
toebehoren wanneer deze niet per auto vervoerd kunnen worden. De instrumenten en of 
toebehoren worden op kosten van de huurder per speciale parketdienst verstuurd naar de 
plaats waar de instrumenten gebruikt gaan worden. 

 

Artikel 5 Gebruik 
 
A De huurder verplicht zich de instrumenten en of toebehoren onder zijn beheer te houden. 

Het is de huurder in het algemeen verboden de instrumenten en of toebehoren naar een 
ander land te voeren of het daar te gebruiken of te laten gebruiken zonder voorafgaande 
toestemming van PelserHartman B.V. 

 

B De huurder dient de instrumenten en of toebehoren zorgvuldig te gebruiken en mag het 
alleen door bekwame vakmensen op de door PelserHartman B.V. voorgeschreven wijze en 
overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te laten bedienen. Ander gebruik van welke 
aard dan ook is niet toegestaan. 

 
C De huurder is niet gerechtigd veranderingen of reparaties aan de instrumenten en of 

toebehoren uit te laten voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

PelserHartman B.V. 
 

D Behoudens slijtage door normaal gebruik dient de huurder de instrumenten en of 
toebehoren bij het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te geven. Schade aan 
de instrumenten en of toebehoren worden op kosten van de huurder gerepareerd. 

 

E De kosten van schoonmaken, complementeren en of reparatie van instrumenten en of 
toebehoren die in aanzienlijk vervuilde, incomplete en of beschadigde toestand 
geretourneerd worden, komen voor rekening van huurder. 

 
F Toebehoren van de gehuurde instrumenten die niet met de instrumenten aan 

PelserHartman B.V. worden geretourneerd, worden aan de huurder in rekening gebracht. 
 

G De huurder dient bij het gebruik van de instrumenten en of toebehoren de 
gebruiksaanwijzingen van PelserHartman B.V. op te volgen die betrekking hebben op het 
voorkomen van schade aan de gehuurde instrumenten en of toebehoren. 
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H Identificatie nummers en naamplaatjes van PelserHartman B.V. of met PelserHartman B.V. 

verbonden ondernemingen, welke op de instrumenten en of toebehoren zijn aangebracht 
mogen niet worden verwijderd of beschadigd. 

 
I Indien, door welke oorzaak ook, huurder van de goederen geen gebruik kan maken, zal 

PelserHartman B.V. niet aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten. 

De huurder zal evenwel gehouden zijn de huurtermijn over de gehele huurperiode te 
voldoen. 

 
J In het specifieke geval van de huur van een laserscanner is het ten strengste verboden om 

de koffer met laserscanner over onvlakke ondergronden en oppervlakten te rollen of voort 
te trekken. Het trillen en stoten van de scanner kan onjuist of niet functioneren of schade 

tot gevolg hebben. Trillen en stoten moet dus te allen tijde voorkomen worden. Deze 
bepaling geldt tevens voor alle andere vormen van vervoer en gebruik van het instrument. 

 

K In het specifieke geval van de huur van een laserscanner is het ten strengste verboden om 
het instrument bloot te stellen aan neerslag zoals regen, hagel en sneeuw. Binnendringend 
vocht kan ernstige schade toebrengen aan het toestel. Berg een vochtig toestel daarbij 
nooit op in een afgesloten koffer of in een afgesloten ruimte. 

 
L In het specifieke geval van de huur van een laserscanner is de huurder verantwoordelijk 

voor de data op de harde schijf van de scanner. De reeds aanwezige data mag niet 
zondermeer verplaatst of verwijderd worden. De huurder is tevens verantwoordelijk voor de 
scandata die door de huurder gemaakt wordt. De huurder dient hiervan een backup te 
maken voor retourneren scanner. 

 

Artikel 6 Verzekering 
 
A Huurder zal voor eigen rekening alle verzekerbare risico’s met betrekking tot de 

instrumenten en goederen verzekeren en verzekerd houden tijdens de duur van de 
huurperiode op de meest uitgebreide voorwaarde bij een gerenommeerd 
verzekeringsmaatschappij. 

 
B Ingeval van gedeeltelijk verlies of schade, moet de verzekering de kosten dekken van 

reparatie of indien nodig van gedeeltelijke vervanging en in geval van geheel verlies of 
onherstelbare schade tenminste het totaal van de resterende huurperiode plus de waarde 
van de instrumenten of toebehoren te bepalen door PelserHartman B.V. De waarde of het 
schadebedrag van de instrumenten of toebehoren zal in alle gevallen minimaal toereikend 
moeten zijn voor aanschaf van hetzelfde type instrument en toebehoren. 

 
Artkel 7 Tussentijdse beëindiging 
 
A Opzegging van de huurovereenkomst op een datum voor het einde van de overeengekomen 

huurperiode kan slechts geschieden met wederzijds goedvinden en op de eventueel door 
PelserHartman B.V. te stellen voorwaarden. In geval van faillissement surseance van 
betaling, concordaat, een vrijwillige schuldenregeling, executoriaal beslag van 

eigendommen, overlijden of curatele van de huurder, alsmede in geval van enige 
wanprestatie door de huurder, is PelserHartman B.V. gerechtigd de huurovereenkomst met 

onmiddellijke ingang te beëindigen en onverminderd zijn overige uit de overeenkomst 
voortvloeiende rechten, waaronder met name artikel 4D en 5 van de huurvoorwaarden, de 
instrumenten en of toebehoren op kosten van de huurder in zijn bezit te nemen. Indien een 
van de in vorige genoemde gevallen zich voordoet, is de huurder van rechtswegen en 

zonder enige ingebrekestelling in gebreke. Alle kosten die PelserHartman B.V. in de in 
voorlaatste zin genoemde gevallen moet maken, daaronder begrepen de kosten die niet 
door de rechter ten laste van de verliezende partij worden gebracht, komen ten laste van 
de huurder. 

 
B In geval van beslaglegging op de instrumenten en of toebehoren dient de huurder 

onverwijld een kopie van het proces-verbaal van beslag met bijlagen aan PelserHartman 

B.V. toe te zenden. Indien door een derde enig recht op de instrumenten en of toebehoren 
wordt gepretendeerd, stelt de huurder PelserHartman B.V. hiervan op de hoogte. 
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Artikel 8 Overige Voorwaarden 
 
A Voorwaarden van de huurder, welke in strijd zijn met deze voorwaarden, binden 

PelserHartman B.V. niet, zelfs indien PelserHartman B.V. zich niet uitdrukkelijk tegen deze 
voorwaarden heeft verzet. 

 
B Indien enige bepalingen van de huurovereenkomst nietig of anderszins niet verbindend 

mocht zijn, doet zulks geen afbreuk aan alle overige bepalingen en zal de betrokken 
bepaling zodanig toegepast worden als het meest overeenkomt met haar strekking zonder 
strijd met de wet. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
 

A De rechtsverhouding tussen de huurder en PelserHartman B.V. wordt uitsluitend beheerst 
door Nederlands recht. Voor zover de wet zulks toelaat is uitsluitend de competente rechter 
te Den Bosch of, ter keuze van PelserHartman B.V. van de woonplaats van de gedaagde 

bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende overeenkomsten waarop deze 
verhuurvoorwaarden van toepassing zijn. 

 
B De huurder is te allen tijde volledig aansprakelijk voor gedeeltelijk, of geheel verlies en 

schade, ongeacht de verzekering die de huurder afsluit. In geval van onherstelbare schade 
of geheel verlies zal bij de huurder minimaal een bedrag in rekening worden gebracht dat 
overeenkomt met het bedrag dat nodig is om hetzelfde type instrument en/of toebehoren 
aan te schaffen, ongeacht de dagwaarde van het betreffende instrument of toebehoren. 


