
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Van Machineverhuur H. Spruijt B.V. 
 

 
 
 
Artikel 1. Definities 
 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten Machineverhuur H. Spruijt B.V. 
opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker 
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker  en een      
opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de 
uitvoering waarvan derden, zulks ter beoordeling van gebruiker, dienen te worden betrokken. 
 
 
Artikel 3. Prijzen 
 

Indien gebruiker met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd 
tot verhoging van deze prijs of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen 
dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten 
aanzien van bijv. lonen, grondstoffen en belastingen. 
 
 
Artikel 4. Betaling 
 

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de 
valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen 
niet op. 
 
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf 
het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij  de 
wettelijke rente hoger is, in welk  geval de wettelijke rente geldt. 
 
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van 
gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al 
vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 
 
Artikel 5. Incassokosten 
 

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder 
geval is de opdrachtgever 15% over de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van € 200,--, alsmede alle 
gerechtelijke kosten voortvloeiende uit de incasso werkzaamheden. 
 
2.Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 
deze voor vergoeding in aanmerking. 
 
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid 
 

1. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag 
van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, dan wel indien de verzekering van gebruiker 
geen dekking biedt, maximaal een bedrag van € 5.000,--.  
 
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de                                     
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze 
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten. 
 
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke 
aard dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn. 
 
5. Gebruiker is aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal 
het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, dan wel indien de verzekering van 
gebruiker geen dekking biedt, maximaal een bedrag van € 5.000,--. 
 
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade bij (personeel van) gebruiker, ontstaan door het gebruik van 
en/of het aanwezig zijn van en/of de verwerking van/bij/met gevaarlijke stoffen bij de uitvoering van de 
overeengekomen werkzaamheden. 
 
 
Artikel 7. Verhuur 
 

Algemeen: 
1. Onder het gehuurde wordt begrepen materiaal met of zonder bedienend personeel en tevens diverse zaken, 
zoals damwanden, rijplaten, draglineschotten, pontons, keten, trilplaten en ander materiaal. Tevens zijn in 
begrepen de daarbij behorende accessoires, zoals onder meer koppelmateriaal. 
 
2. De huurprijs is verschuldigd over de gehele huurtermijn en wordt berekend per overeengekomen uur, dag of 
week. Voor overuren met het huurobject te maken of gemaakt, alsmede voor verlet- en wachturen kan een andere 
huurprijs worden overeengekomen. 
 
3. De huurtermijn vangt aan op het moment, waarop het gehuurde blijkens de overeenkomst aan de huurder ter 
beschikking staat, dan wel het moment waarop het gehuurde de plaats voor opslag dan wel ligging verlaat. De 
huurtermijn loopt onafgebroken door, totdat het gehuurde weer ter beschikking is gesteld aan gebruiker, op een 
door gebruiker van te voren aangegeven lokatie. 

 
                              4. De huurprijs is niet verschuldigd indien er tengevolge van zaterdagen, zondagen, algemeen  

erkende feestdagen of op grond van CAO verplichte (rooster) vrije dagen, niet met het huurobject gewerkt wordt, 
alsmede gedurende de reparatietijd benodigd voor herstel van tijdens de huurtermijn ontstane schade aan het 
huurobject, tenzij deze schade is ontstaan door opzet, grove schuld of nalatigheid van de opdrachtgever. 
 
5. Tenzij gebruiker en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn niet in de 
huurprijs inbegrepen de brandstof, de kosten van installatie en/of demontage, de kosten van transport en 
verplaatsing van het gehuurde en de verschuldigde omzetbelasting. 
 
Bemand: 
6. Bij de huurprijs van het gehuurde materieel behoren eveneens de loonkosten van de bemanning, vermeerderd 
met de loonbelasting en verzekeringspremies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. 
7. Indien opdrachtgever op zaterdag, zondag, ’s nachts, algemeen erkende feestdagen en CAO verplichte (rooster) 
vrije dagen gebruik wil maken van het gehuurde, dan zal hieromtrent nader met gebruiker dienen te worden 
overeengekomen. Dit zal dan op basis van het daarvoor geldende tarief extra in rekening worden gebracht. 
 
8. Alle werkzaamheden worden onder leiding, verantwoording en op aanwijzing van opdrachtgever en/of door 
opdrachtgever aangewezen personeel uitgevoerd. Het van gebruiker ingehuurde personeel staat uitsluitend wat de 
uitvoering van de werkzaamheden met het ingehuurde materiaal betreft, niet langer onder zeggenschap van 
gebruiker. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een duidelijke instructie aan, en voor zover nodig voor 
begeleiding van, het bedienend personeel met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden.  

 
 
 
 
9. Opdrachtgever dient voorafgaande aan de werkzaamheden ter zake van de eventuele ligging van kabels en 
leidingen de melding aan het KLIC te hebben verricht en vòòr de uitvoering van de werkzaamheden zorg te dragen 
voor verstrekking van tekeningen en instructies inzake de exacte ligging aan gebruiker. Tevens moet 
opdrachtgever op het terrein door middel van proefsleuven en/of piketten visueel zichtbaar maken waar de 
betreffende kabels en leidingen liggen.  
 
10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade door en/of met het huurobject toegebracht aan derden, indien en 
voor zover deze schade voortvloeit uit het niet voldoen aan het hiervoor in lid 9 gestelde. Opdrachtgever is, gelet 
op het hiervoor in lid 8 omschrevene, eveneens aansprakelijk voor schade door en/of met het huurobject 
toegebracht aan derden, indien er concrete aanwijzingen zijn dat de KLIC melding onjuiste of onvolledige 
informatie opleverde en dat er een gerede kans is, dat er toch een ondergrondse leiding dan wel kabel aanwezig 
is, die door het KLIC meldpunt niet was vermeld.  
 
11. Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan derden, anders dan in lid 10 bedoeld, conform het bepaalde in 
artikel 6.  
 
12. Voorafgaande aan de werkzaamheden dient opdrachtgever aan te geven of en zo ja welke gevaarlijke stoffen 
bij de uitvoering van de werkzaamheden verwacht kunnen worden. Opdrachtgever dient voor gepaste 
beschermingsmaterialen voor het ingehuurde personeel zorg te dragen.  
 
Onbemand: 
13. Opdrachtgever is vanaf het moment dat de huurtermijn is aangevangen, verantwoordelijk voor het ingehuurde 
materiaal. Dit betekent dat opdrachtgever zorg dient te dragen voor adequate verzekering van het gehuurde (in 
ieder geval wegens schade en diefstal), alsmede voor het op adequate wijze opslaan van het gehuurde op een 
afgesloten bouwplaats/lokatie. 
 
14. Transport en verplaatsing van het gehuurde geschieden voor eigen risico van opdrachtgever. 
 
15. Opdrachtgever is niet gerechtigd de tijd welke is gemoeid met het verrichten van normaal dagelijks 
onderhoudswerkzaamheden aan het gehuurde, alsmede de normale (de)montagetijd, alsook de tijd welke is 
gemoeid met het aanpassen van het gehuurde aan ter plaatse van de werkzaamheden bestaande 
omstandigheden, zoals onder meer het monteren en demonteren van hulpstukken en dergelijke in mindering te 
brengen op diens verplichting tot betaling van huur. 
 
16. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, niets uitgezonderd, gedurende de huurtijd, aan het gehuurde. 
 
17. Indien voor of bij het in gebruik nemen van het gehuurde geen melding is gedaan van daaraan gebleken 
gebreken, wordt de opdrachtgever geacht het gehuurde in goede staat te hebben aanvaard en is hij daaraan 
verplicht om het gehuurde in dezelfde staat terug te geven. Het gehuurde dient vrij van verfresten, chemicaliën, 
betonresten en dergelijke te worden teruggeleverd. Voor zover het gehuurde niet schoon wordt teruggeleverd zal 
het gehuurde op kosten van opdrachtgever worden gereinigd. Niet teruggeleverde materialen worden aan  
opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden de schade te vergoeden aan/van zaken die 
gebruiker niet, niet tijdig, niet schoon of beschadigd ontvangt. 
   
18. Opdrachtgever zal het huurobject slechts gebruiken voor het overeengekomen werk en aantal werkuren op de 
overeengekomen lokatie(s). Ander gebruik, langduriger gebruik en onderverhuur door de opdrachtgever zijn 
verboden, tenzij met schriftelijke toestemming van gebruiker. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het dagelijks 
onderhoud en reparaties van ondergeschikt belang.  
 
19. Gebruiker is verplicht een gebruiksinstructie van het gehuurde te geven. Opdrachtgever is verplicht deze 
instructie op te volgen. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan de maximale (belastings)capaciteit van het 
gehuurde te overschrijden. 
 
 
Artikel 8. Leveranties 
 

1. Gebruiker zal zaken zoals zand, grond en grind afleveren conform offerte.  
  
2. Opdrachtgever heeft de zaken in de staat waarin deze zich bij aflevering bevinden aanvaard, tenzij 
opdrachtgever binnen 14 dagen na aflevering gebruiker schriftelijk in kennis heeft gesteld van gebreken terzake 
kwaliteit, kleur en/of hoeveelheid. 
 
3. Na aanvaarding van de levering, is gebruiker niet langer aansprakelijk voor welke schade dan ook. 
 
3. Bij gegrondheid van een klacht, zal gebruiker de geleverde zaken afvoeren en alsnog voor levering van de 
overeengekomen zaken zorgdragen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit 
laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.  
 
4. Indien levering niet meer mogelijk, dan wel zinloos is geworden, is gebruiker slechts aansprakelijk binnen de 
grenzen van artikel 6. 
 
 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 
 

1.  Alle door gebruiker (juridisch) geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle 
verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
 
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden noch op 
enige andere wijze te bezwaren. 
 
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden 
daarvan op de hoogte te stellen. 
 
4. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden 
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
 
5. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan gebruiker of door deze aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken 
mee terug te nemen indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling. 
 
 
Artikel 10. Geschillenbeslechting 
 
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin 
heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 
 
 
Artikel 11. Toepasselijk recht 
 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
Artikel 12. Wijziging en vindplaats van voorwaarden. 
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht. 
 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het 
totstandkomen van de onderhavige opdracht. 
 
 
Aldus opgemaakt te Nieuwersluis op 3 januari 2005 
 
 
Machineverhuur H. Spruijt B.V.                  


