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Algemene Voorwaarden verhuur door Interlijmwerken 

1. Algemeen 

1.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en zonder 

afbreuk te doen aan bepalingen van dwingend recht, zijn deze algemene 

voorwaarden (AV) van toepassing op elke offerte, bestelling en elk 

contract voor de huur van kranen of andere werktuigen en toebehoren 

(de Materialen) of de levering van diensten tussen Interlijmwerken NV, 

Hoeveweg 19, 2960 Brecht (de Verhuurder) en elke natuurlijke of 

rechtspersoon (de Huurder) (elk een Overeenkomst genoemd). 

1.2. Deze AV zijn van toepassing op zowel professionelen 

als op particulieren. Voor de doeleinden van deze AV wordt onder 

particulier begrepen elke natuurlijke persoon die handelt voor 

doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 

beroepsactiviteit vallen. Als de Huurder een professioneel is, wordt de 

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Huurder 

uitdrukkelijk uitgesloten, ook als deze op een latere datum werden 

meegedeeld dan deze AV. 

2. Offerte en bestelling 

2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door de 

Verhuurder, zijn de (schriftelijke of mondelinge) offertes of 

meegedeelde prijslijsten van de Verhuurder niet bindend. Offertes of 

meegedeelde prijslijsten zijn louter bedoeld als een uitnodiging aan de 

Huurder om een bestelling te plaatsen, zijn steeds herroepbaar en 

kunnen worden aangepast zonder dat dit aan de Huurder moet worden 

meegedeeld. 

2.2. De Huurder kan een bestelling plaatsen door een 

ondertekende offerte of een bestelbon op te sturen naar de Verhuurder 

per e-mail of per post. Door dit te doen, verklaart de Huurder zich 

akkoord met de in de bestelling vermelde tarieven en prijzen. De 

Huurder kan ook telefonisch of per mail een bestelling plaatsen. Deze 
bestelling is ook bindend voor de Huurder. Een bestelling bindt de 

Verhuurder niet totdat deze door de Verhuurder wordt bevestigd in 

een bestellingsbevestiging of totdat de impliciete bevestiging van de 

bestelling blijkt uit de levering van de Materialen. De Verhuurder mag 

een bestelling steeds weigeren zonder dat de Verhuurder daarvoor 

specifieke redenen moet opgeven. 

3. Prijs 

3.1. Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW, 

vervoerskosten en brandstof. Het vervoer van de Materialen gebeurt 

door de Verhuurder en wordt afzonderlijk aangerekend aan de Huurder, 

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. 

3.2. Elke overeengekomen prijs veronderstelt dat een dag 

maximaal 8 werkuren omvat, een week maximaal 40 werkuren, en een 

maand maximaal 160 werkuren. Indien de Huurder de Materialen 

intensiever gebruikt dan dat, wordt elk extra bedrijfsuur aangerekend 

aan 1/8 van de overeengekomen dagprijs (of desgevallend 1/40 van de 

overeengekomen weekprijs). De huurprijs is niet voor vermindering 

vatbaar bij minder intensief gebruik. 

4. Huurperiode 

4.1. De minimale huurperiode voor Materialen is steeds 

één week, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. 

Indien een weekprijs wordt afgesproken, wordt in principe elke 

begonnen nieuwe week volledig aangerekend tenzij er uitdrukkelijk 

wordt overeengekomen om voor onvolledige weken met een dagprijs te 

werken. 

4.2. De huurperiode vangt aan op de dag dat de Materialen 

worden geleverd aan de Huurder. De Huurder moet verzekeren dat er 

een bevoegd persoon aanwezig is op het afgesproken tijdstip van de 

levering, bij gebreke waaraan de Verhuurder de Materialen mee terug 

zal nemen, de vervoerskosten zal aanrekenen én de huurperiode zal 

beginnen te lopen zelfs al heeft de Huurder de Materialen niet in 

ontvangst genomen. Wenst de Huurder dat de Materialen vervolgens 

opnieuw worden aangeboden aan de Huurder, zal de Huurder nogmaals 

de vervoerskosten moeten betalen. 

4.3. Wanneer de Overeenkomst is aangegaan voor een 

bepaalde of voor een maximale duur, eindigt de huurperiode 

automatisch bij het verstrijken van die duur. Indien de Huurder de 

afgesproken huurperiode overschrijdt zonder het uitdrukkelijk en 

schriftelijk akkoord van de Verhuurder, is de Huurder van rechtswege 

enzonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is in 

gebreke de gehuurde Materialen terug te bezorgen aan de Verhuurder. 

De Huurder zal in dergelijk geval per dag van overschrijding van de 

huurperiode een bedrag van 150 % van de afgesproken dagprijs (of 

desgevallend 150% van de afgesproken weekprijs/5) verschuldigd zijn 

tot op de dag dat alle Materialen kunnen worden teruggehaald door de 

Verhuurder. 

4.4. Bij het einde van de verhuurperiode, zal de Verhuurder 

de Materialen ophalen bij de Huurder. Vervoerskosten worden 

aangerekend aan de Huurder overeenkomstig artikel 3.1. Eventuele 

bijkomende kosten veroorzaakt door de Huurder (zoals 

demontagekosten, wachtkosten, etc.) zullen worden doorgerekend aan 

de Huurder. 

5. Facturatie en betalingsvoorwaarden 

5.1. De Verhuurder mag een voorschotfactuur sturen en 

mag de levering van de Materialen afhankelijk stellen van de betaling 

van de voorschotfactuur. Alle onder de Overeenkomst verschuldigde 

bedragen zullen periodiek worden gefactureerd door de Verhuurder 

(gewoonlijk twee of driewekelijkse facturatie, tenzij anders 

overeengekomen). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet 

de Huurder betalen binnen de 14 dagen na de factuurdatum. De 

Huurder moet klachten met betrekking tot een factuur ter kennis 

brengen van de Verhuurder per aangetekende brief verstuurd binnen de 

5 (vijf) werkdagen na de datum van ontvangst van de factuur. Daarna 

wordt de Huurder geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

5.2. Alle betalingen door de Huurder moeten gebeuren 

zonder aftrek van belastingen en zonder verrekening of toepassing van 

andere tegenvorderingen. 

5.3. Onverminderd alle andere rechten van de Verhuurder, 

is de Huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest 

van 12 % per jaar verschuldigd op elk bedrag dat op de vervaldatum van 

de factuur onbetaald blijft. De verschuldigde interest wordt berekend 

per dag dat de betaling laattijdig is, en dit tot op de datum van volledige 

betaling van de factuur. 

5.4. Alle door Verhuurder gemaakte (on)kosten voor de 

invordering van achterstallige betalingen (met inbegrip van maar niet 

beperkt tot redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten, 

griffierechten en overige proceskosten) zijn voor rekening van de 

Huurder. In geval van laattijdige betaling, zal de Verhuurder de Huurder 

in elk geval een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen van 10 % van 

het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100 EUR, als 

vergoeding voor de administratieve en andere invorderingskosten. 

5.5. Iedere door de Huurder gedane betaling dient in eerste 

instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten en de door de Huurder verschuldigde rente, en zal daarna 

worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande factuur, 

ook als de Huurder bij betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de betaling 

betrekking heeft op een factuur van latere datum. 

6. Gebruik, onderhoud en keuring van de Materialen 

6.1. De Materialen mogen uitsluitend gebruikt worden voor 

het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor zij bedoeld zijn. De 

Huurder verklaart de werking van de Materialen te kennen, en 

aanvaardt dat enkel personen met de nodige kennis van zaken de 

Materialen mogen gebruiken/bedienen. 

6.2. De Materialen worden aan de Huurder geleverd in 

goede en voor normaal gebruik geschikte staat, en de Huurder verklaart 

de Materialen in die staat te zullen houden. De Materialen zijn voorzien 

van een reclamesticker van Verhuurder, die niet mag worden 

verwijderd, beschadigd of bedekt door de Huurder. De Huurder 

verklaart bovendien (i) de Materialen correct aan te zullen sluiten en te 

gebruiken, (ii) de Materialen te zullen beschermen tegen overbelasting, 

(ii) in te zullen staan voor het dagdagelijks nazicht en onderhoud van de 

Materialen, (iv) de Materialen op een passende en veilige wijze op te 

zullen slagen, (v) niets vast te spijkeren, vast te nieten of schroeven of 

op andere wijze aan de Materialen te bevestigen, (vi) de Materialen niet 

te zullen laten voortslepen door een voertuig, en (vii) meer algemeen de

Materialen als een goed huisvader te gebruiken. 

6.3. Indien de Materialen defecten vertonen tijdens de 

periode dat deze in het bezit van de Huurder zijn, moet de Huurder de 

Verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. De Huurder mag 

behoudens schriftelijk akkoord van de Verhuurder, zelf géén reparaties 

uitvoeren aan de Materialen. Indien de Huurder nalaat eventuele 

defecten te melden aan de Verhuurder, is de Huurder volledig 

aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. 

6.4. De Huurder is volledig verantwoordelijk voor zijn 

gebruik van de Materialen en verklaart te weten dat de Materialen bij 

foutief gebruik ernstige hinder, schade aan goederen of verwondingen 

aan personen kunnen veroorzaken. De Huurder verklaart te weten dat 

de verzekering van de Verhuurder niet tussenkomt in geval van schade 

veroorzaakt door de Huurder. De Huurder aanvaardt deze risico’s 

uitdrukkelijk en zal de nodige veiligheidsmaatregelen treffen. De 

Huurder is aansprakelijk voor álle schade die uit zijn gebruik van de 

Materialen voortvloeit, waaronder eigen schade, schade aan de 

Verhuurder en schade aan derden. De Huurder zal de Verhuurder 

vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden die verband 

houden met het gebruik van de Materialen door de Huurder. 

6.5. De Huurder moet de Verhuurder of zijn aangestelden 

alsook bevoegde onafhankelijke keuringmechanismen steeds de vrije 

toegang verschaffen tot de plaats waar de Materialen zich bevinden om 

een inspectie en/of keuring van de Materialen toe te laten. 

6.6. De Materialen beschikken op de afgesproken datum 

van levering aan de Huurder over een geldig keuringsbewijs 

(ingebruikstellingskeuringsbewijs of herkeuringsbewijs), geldig voor een 

periode van 3 maanden vanaf het begin van de overeengekomen 

huurperiode. Indien de Huurder de Materialen voor een langere periode 

dan 3 maanden wenst te huren en indien toepasselijk, is de huurder 

verantwoordelijk voor de aanvraag, de kosten en de opvolging van de 

herkeuring na 3 maanden. Indien de Huurder dat wenst, kan de 

Verhuurder de keuring aanvragen en laten uitvoeren. De kosten 

daarvoor zullen in dergelijk geval worden doorgerekend aan de 

Huurder. 

6.7. De Huurder zal de Materialen in dezelfde staat 

terugbezorgen aan de Verhuurder dan waarin de Huurder ze ontvangen 

heeft en de Huurder is aansprakelijk voor alle schade die de Materialen 

oplopen tijdens de periode dat de Huurder ze in zijn bezit heeft, ook al 

werd de schade veroorzaakt door derden of door overmacht. De 

Materialen moeten worden gereinigd vooraleer ze worden 

terugbezorgd aan de Verhuurder, bij gebreke waaraan de Verhuurder 

reinigingskosten kan aanrekenen. 

7. Schade en verlies 

7.1. De Huurder draagt het risico voor verlies of 

beschadiging van de gehuurde Materialen zolang deze in zijn bezit zijn. 

De Huurder is t.a.v. de Verhuurder aansprakelijk voor ieder verlies, 

beschadiging of diefstal van de gehuurde Materialen, en kan zich niet 

beroepen op de fout of opzet van derden of op overmacht om aan zijn 

aansprakelijkheid te ontsnappen. De Huurder moet de Verhuurder 

onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van eventueel verlies, 

beschadiging of diefstal van de gehuurde Materialen. In geval van 

diefstal of vandalisme, moet de Huurder bovendien aangifte doen bij de 

politie en een kopie van de aangifte aan de Verhuurder bezorgen. 

7.2. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de gehuurde 

Materialen, moet de Huurder de Verhuurder integraal vergoeden. De 

Huurder kan zich tegen deze risico’s verzekeren op eigen kosten, zonder 

dat dit afbreuk doet aan de integrale vergoedingsplicht van de Huurder. 

In elk geval, komen de Huurder en de Verhuurder het volgende overeen: 

a) in geval van verlies of diefstal van de Materialen, is de 

Verhuurder gemachtigd onmiddellijk over te gaan tot de aankoop van 

gelijkaardig Materiaal en de kosten daarvan op de Huurder te verhalen 

aan nieuwprijs; 

b) bij beschadiging van de gehuurde Materialen, is de 

Verhuurder gemachtigd om tot onmiddellijke herstelling of vervanging 

(indien de kosten van herstel de nieuwwaarde zouden overschrijden) 

over te gaan, en de kosten daarvan op de Huurder te verhalen aan 

herstelprijs of nieuwprijs; 

c) voor zover de Materialen wegens het verlies, diefstal 

of de beschadiging onbruikbaar zouden zijn, blijft de Huurder de 

afgesproken dagprijs verschuldigd (of desgevallend de weekprijs/5) per 

dag dat de Materialen onbeschikbaar zijn. 

7.3. Voor zover de werkelijk door Verhuurder geleden 

schade ingevolge verlies, diefstal of beschadiging van de Materialen 

groter zou zijn dan hetgeen is bepaald in artikel 7.2, behoudt de 

Verhuurder zich het recht voor de overige schade eveneens op de 

Huurder te verhalen. 

8. Annulering of beëindiging 

8.1. De bestelling van de Huurder geldt als reservatie, zelfs 

indien de Verhuurder de bestelling nog niet heeft bevestigd. De Huurder 

kan een reservatie kosteloos annuleren tot 3 weken voor de 

vooropgestelde begindatum van de huurperiode. Indien de Huurder 

later annuleert, zal de Verhuurder 25 % van de totale vooropgestelde 

huurprijs aanrekenen in geval van annulering tussen de 3 weken en de 

week voor de vooropgestelde begindatum van de huurperiode, en 30% 

van de totale vooropgestelde huurprijs in geval van annulering minder 

dan één week voor de vooropgestelde begindatum van de huurperiode. 

Indien de annulering pas gebeurt nadat de Verhuurder al gestart is met 

het vervoer van de Materialen, zullen ook de vervoerskosten worden 

aangerekend. 

8.2. Onder voorbehoud van de bepalingen van het 

toepasselijke recht, mag de Verhuurder de Overeenkomst met de 

Huurder opzeggen met onmiddellijke ingang door middel van een 

schriftelijke kennisgeving aan de Huurder, zonder tussenkomst van een 

rechtbank, zonder enige schadevergoeding te moeten betalen, en 

zonder afbreuk te doen aan de andere rechten waarover de Verhuurder 

beschikt onder het toepasselijke recht, wanneer (i) de Huurder het 

faillissement aanvraagt of failliet gaat, stopt met betalen, in vereffening 

gaat, de gerechtelijke organisatie of een vergelijkbare procedure 

aanvraagt, en in elke andere situatie die er op wijst dat de Huurder 

insolvent zou kunnen zijn, wanneer (ii) de Huurder herhaaldelijke of 

ernstige inbreuken op zijn verplichtingen onder de Overeenkomst 

pleegt, of wanneer (iii) het management of aandeelhouderschap van de 

Huurder, zijn bedrijf of zijn vermogensbestanddelen, een materiële 

verandering zouden ondergaan. Bij beëindiging van de Overeenkomst 

worden alle eventuele vorderingen van de Verhuurder automatisch en 

onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar. 

8.2. Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de 

andere partij voor niet-naleving van de Overeenkomst in de mate dat de 

naleving werd vertraagd, verstoord of verhinderd door een gebeurtenis 

die volledig buiten de redelijke wil van de betreffende partij ligt 

(overmacht). De Huurder mag de Overeenkomst niet opzeggen en mag 

geen schadevergoeding eisen in geval van overmacht. 

9. Varia 

9.1. Indien een bepaling uit deze AV tegen de wet, nietig, 

ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard in een bepaalde jurisdictie, 

dan zal die bepaling enkel zonder gevolg blijven in de mate dat ze 

ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, en zal dit in geen enkel 

opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de 

Overeenkomst aantasten in die jurisdictie. Bovendien zal hierdoor de 

wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de Overeenkomst in 

haar geheel niet worden aangetast in andere jurisdicties. 

9.2. De Verhuurder heeft steeds het recht om de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een 

onderaannemer en mag de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

rechten en plichten geheel of gedeeltelijk overdragen. 

9.3. De Huurder mag de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende rechten en plichten niet geheel of gedeeltelijk 

overdragen aan een derde, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke 

toestemming van de Verhuurder. Het is  de Huurder niet toegestaan 

derden gebruik te laten maken van de Materialen, al dan niet tegen 

betaling. 

9.4. Deze AV worden beheerst door en moeten uitgelegd 

worden in overeenstemming met het recht van België. Alle geschillen 

tussen de Huurder en de Verhuurder zullen uitsluitend worden beslecht 

door de bevoegde rechtbank van de plaats van de maatschappelijke 

zetel van de Verhuurder. 

9.5 Borg
Wij werken samen met BNP fortis factoring service. Indien we voor de 
Huurder geen kredietlimiet krijgen op de facturen, zullen we bij 
aanvang van de huur een borg vragen op de kraan. De borg kan 
verschillen in prijs afhankelijk van het type kraan dat gehuurd wordt. 
Minimum borg is 1500€. De borg wordt na afhaling van de kraan 
teruggestort op rekening van  de huurder. Indien kraan schade of 
defecten heeft, zullen deze kosten van de borg worden afgehouden.




