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VERHUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KREKELS VERHUUR V.O.F. 
 
1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereen-

komst van apparaten welke verhuurd worden aan derden. 

 

2. De overeenkomst komt tot stand na het retourneren van de 

opdrachtbevestiging/prijsopgave per post of per mail. De 

overeengekomen prijs is exclusief brandstof, exclusief transportkosten 

en exclusief BTW. De brandstof wordt berekend tegen onze dagprijs. 

De gehanteerde tarieven worden berekend op basis van nacalculatie. 

Achtergebleven restanten brandstof worden niet aan huurder vergoed, 

terwijl KREKELS het recht voorbehoudt van huurder te verlangen 

eventuele restanten te verwijderen. 

 

3. De huurder, met hieraan gekoppeld de huurprijs, vangt aan en stopt op 

de datum vermeld in het huurcontract, ongeacht of de huurder het ge-

huurde heeft gebruikt. Betaling vooraf kan geïndiceerd zijn. 

 

4. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming en 

mag alleen bediend worden door personen die van KREKELS onderricht 

hebben ontvangen in het gebruik van het gehuurde. 

 

5. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, 

in die staat te houden en aldus na afloop der huur in gelijke staat aan 

ons terug te zullen geven. De huurder is verplicht het gehuurde bij een 

solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren. Bij 

diefstal of tenietgaan van het gehuurde dient de huurder, of zijn 

verzekeraar, het gehuurd te vergoeden tegen nieuwwaarde. Vervuilde 

apparatuur moet schoon worden geretourneerd. Schoonmaakkosten 

zullen op nacalculatie worden berekend. De huurder is aansprakelijk voor 

alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde 

toegebracht of ontstaan ongeacht of deze het gevolg is van schuld van 

de huurder of van derden, ofwel van overmacht. 

 

6. Storingen dienen onmiddellijk te worden gemeld. Reparaties aan het 

gehuurde mogen slechts worden verricht door of in opdracht van 

KREKELS. KREKELS heeft het recht gedurende de huurperiode, het 

gehuurde te vervangen door een gelijkwaardig apparaat zonder dat de 

huurder recht kan laten gelden op schadevergoeding of 

huurvermindering. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde 

voor de huurder. KREKELS zal in geen geval voor enig zichtbaar of 

onzichtbaar verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen 

worden gesteld. Wij zijn nimmer voor directe of indirecte schade 

aansprakelijk, welke is ontstaan door het gebruik van het gehuurde, 

door ons ingeschakelde derden door fouten en/of gebreken aan het 

gehuurde van welke aard dan ook. 

 

7. Letsel-, bedrijfsschade en/of schade wegens winstderving zijn volledig 

uitgesloten van onze aansprakelijkheid. 

 

8. Het is de huurder verboden kentekens of merktekens aan het gehuurde 

aan te brengen, danwel de officiële door KREKELS aan gebrachte 

nummers en symbolen te verwijderen, danwel geheel of gedeeltelijk te 

bedekken. De schoonmaakkosten zullen op nacalculatie worden berekend. 

 

9. Wanneer huurder in gebreke blijft ter zake van enige bepaling der 

huurovereenkomst heeft KREKELS het recht om de overeenkomst 

zonder nadere sommatie en zonder tussenkomst van de rechter te 

ontbinden en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen, 

onverminderd het recht van KREKELS om van huurder vergoeding van 

kosten, schade en intresten te vorderen. 

 

10. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Schuldvergelijking is niet 
toegestaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij 

overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd het te 

betalen bedrag te verhogen met 1,5 % rente per maand. Indien onze 

cliënt, na sommatie met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens 

gerechtigd, het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, 

gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van 

een raadsman, dit alles bedragen tenminste 15 % van de hoofdsom en 

rente met een minimum van € 500,-.Bij een huurperiode langer dan 1 

maand zal huurder tussentijds afrekenen. Ook hier geldt 14 dagen na 

factuurdatum. 

 

11. Annulering kan uitsluitend schriftelijk mits wij daarmee schriftelijk 
hebben ingestemd. Bij annulering wordt wel 60 % van de totale 

huurprijs in rekening gebracht. 

 

12. Als blijkt dat de huurovereenkomst door onvoorziene omstandigheden 
aan de zijde van KREKELS of door overmacht niet zou kunnen worden 

nagekomen, hebben wij het recht de huurder voor te stellen de 

huurovereenkomst te wijzigen of zonodig te ontbinden. Bij ontbinding 

zal de verstreken huurperiode wel worden verrekend. 

Onder overmacht wordt verstaan: 

-stagnatie in de aanvoer van materialen; 

-extreme weersomstandigheden; 

-staking van ingeschakelde derden; 

-wegens storing/reparaties het niet kunnen gebruiken van het gehuurde. 

 

13. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om voldoende zekerheid van de 

huurder te verlangen terzake de nakoming door hem van de uit de 

huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder begrepen 

een waarborgsom a € 500,- terzake de deugdelijke teruggave van het 

gehuurde. Indien de huurder de gevorderde zekerheid niet tijdig stelt, 

zijn wij bevoegd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd 

ons recht op vergoeding van de schade. 

 

14. Alle geschillen van welke aard ook, kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt 
worden bij de bevoegde rechter in de arrondissementsrechtbank te 

‘s-Hertogenbosch. 

Nederlands recht is op alle transacties van toepassing. 


