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Artikel 1: Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “verhuurder” verstaan: de 

besloten vennootschap HP Staal B.V., gevestigd te Vianen. 
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “huurder” verstaan: de 

natuurlijke of rechtspersoon aan wie een aanbod met verwijzing naar deze 
algemene voorwaarden is gericht en/of met wie onder verwijzing naar deze 
algemene voorwaarden een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, zijn 
slechts geldig, indien zij schriftelijk, door beide partijen ondertekend, zijn 
vastgelegd.

1.4. Algemene voorwaarden van huurder gelden niet, tenzij deze door 
verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van 
algemene voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 
verhuurder en alle door verhuurder gesloten overeenkomsten of door 
verhuurder verrichte handelingen. Het verstrekken van een opdracht door 
huurder aan verhuurder dan wel het doen van een bestelling bij verhuurder 
door huurder, geschiedt te allen tijde onder aanvaarding van onderhavige 
algemene voorwaarden door huurder.

Artikel 2: Verhuur: Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van verhuurder zijn vrijblijvend, 

zowel wat betreft de prijzen, de levertijd als de mogelijkheden tot levering 
van het gehuurde, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders blijkt. Aanbiedin-
gen, offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige 
overeenkomsten.

2.2. De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot huur van de goederen 
op grond van de offerte. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als 
een nieuwe offerte en als een verwerping van de oorspronkelijke offerte. 
Indien huurder mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdracht-
bevestiging van verhuurder geacht de inhoud van hetgeen is overeen-
gekomen juist weer te geven, tenzij huurder onverwijld, doch uiterlijk  
binnen twee dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging verhuurder 
schriftelijk kennis geeft van zijn bezwaren tegen de inhoud van de 
opdrachtbevestiging.

2.3. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting. 
De kosten van transport ten behoeve van de aan- en afvoer van het 
gehuurde en de laad en loskosten zijn opgenomen in de overeengekomen 
prijs. Indien huurder zelf zorg draagt voor aan- en afvoer, laden en lossen 
zal dit expliciet worden vermeld in de aanbieding, offerte of prijsopgave.

2.4. Verhuurder heeft te allen tijde het recht een overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 3: Prijzen en betaling
3.1.  Prijzen zijn in euro’s netto en zijn exclusief omzetbelasting. Ter zake kan 

geen aftrek of korting worden toegepast tenzij anders schriftelijk overeen-
komen.

3.2. Elke betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum of 
door vooruitbetaling en zonder dat huurder recht heeft op enige niet 
uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalings-
regelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. In geval van meerdere 
huurders is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.

3.3. Verhuurder is gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen van huurder. Indien 
huurder hierbij in gebreke blijft, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst 
eenzijdig te ontbinden zonder dat huurder recht heeft op enige schade-
vergoeding en onverminderd het recht van verhuurder op volledige 
schadevergoeding.

3.4. Bij overschrijding van de in lid 2 van onderhavig artikel genoemde termijn is 
huurder van rechtswege in verzuim en is deze de wettelijke (handels)rente 
ex artikel 6:119(a) BW verschuldigd over het volledige factuurbedrag en  
na te melden buitengerechtelijke kosten, ingaande op de datum van 
opeisbaarheid der factuur tot aan de dag der algehele voldoening. 

3.5. Bij niet tijdige betaling heeft verhuurder recht op vergoeding van de 
buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van  
het openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van  
€ 250,00, onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding van 
overige schade.

3.6. Wanneer binnen een maand nadat enige huurtermijn is vervallen deze niet 

is betaald, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst eenzijdig te 
ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst 
vereist is. Alsdan is verhuurder gerechtigd het gehuurde op kosten van 
huurder te doen weghalen, waartoe huurder zich verplicht aan verhuurder 
toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar zich het gehuurde bevindt. 
Huurder betaalt, ingeval van bovenbedoelde beëindiging van de huurover-
eenkomst een schadevergoeding, gelijk aan de nog onbetaalde huur tot de 
dag van terug ontvangst van het gehuurde, onverminderd het recht van 
verhuurder op een aanvullende schadevergoeding. 

3.7. Het recht van huurder om zijn eventuele vorderingen op verhuurder te 
verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

Artikel 4: Overmacht
4.1. Ingeval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de 

uitvoering ten gevolge van overmacht voor verhuurder bezwaarlijk of 
onmogelijk wordt, is zij gerechtigd de opdrachten voor zover deze nog 
uitvoering behoeven, naar haar keuze eenzijdig te ontbinden dan wel de 
uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen huurder gelet op de 
omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

4.2. Van overmacht aan zijde van verhuurder is in ieder geval sprake, doch niet 
uitsluitend, indien verhuurder na het sluiten van de overeenkomst 
verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de 
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oproer, molest, 
brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, 
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten 
aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige aflevering 
van benodigde grondstoffen en/of hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf 
van verhuurder als bij derden, van wie verhuurder de benodigde materialen 
of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of 
gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige 
goederen, buiten de schuld of risico van verhuurder ontstaan.

4.3. Indien verhuurder bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds geleverde 
afzonderlijk te factureren en is huurder gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 5: Huur:
5.1. De huurtermijn vangt aan op de dag dat het gehuurde ter beschikking van 

huurder wordt gesteld, dan wel op de dag dat verhuurder het gehuurde 
krachtens overeenkomst ter beschikking van huurder houdt. 

5.2. Verhuur van het gehuurde vindt plaats per week met minimaal voor een 
periode van 8 weken. De huurtermijn wordt berekend per week en in 
voorkomend geval ten gunste van verhuurder naar boven afgerond. 
Wijziging of verlenging van de huurtermijn dient schriftelijk overeengekomen 
te worden. Indien het gehuurde wordt terug geleverd voor het einde van de 
huurtermijn, blijft huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd.

5.3. Huurder heef het recht het gehuurde voor transport te keuren of te doen 
keuren. Eventuele tekortkomingen moeten aangetekend worden op de 
vrachtbrief of afleverbon. Daarnaast dienen alle tekortkomingen bij 
verhuurder schriftelijk te worden gemeld binnen vijf dagen na aflevering. De 
melding van een tekortkoming geeft huurder geen recht tot opschorting van 
zijn betalingsverplichting. Eventuele rechtsvorderingen van huurder dienen 
op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te 
zijn gemaakt. Indien een gebrek niet conform het vorenstaande bij 
verhuurder is gemeld, kan huurder op de tekortkoming geen beroep meer 
doen.

5.4. Vertraging in de aflevering (om welke reden dan ook) geeft huurder niet het 
recht de uitvoering van enige op hem jegens verhuurder rustende 
verplichting op te schorten.

5.5.  Het vervoer naar en van de plaats van levering en het laden en lossen 
aldaar vindt plaats door en voor rekening en risico van verhuurder, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer huurder zelf zorg draagt 
voor transport, zijn het vervoer en de laad en loskosten voor rekening en 
risico van huurder. Huurder is verplicht om zorg te dragen voor volledige 
verzekering van het gehuurde gedurende het vervoer, laden en lossen. 

Artikel 6: Gebruik
6.1. Huurder zal het gehuurde slechts gebruiken voor het in de overeenkomst 

aangegeven doel c.q. werk. Ander gebruik en langduriger gebruik zijn 



verboden, tenzij verhuurder schriftelijk heeft ingestemd. Gebruik van het 
gehuurde in het buitenland is niet toegestaan, tenzij verhuurder schriftelijk 
heeft ingestemd.

6.2. Huurder is gehouden aan niemand enig recht op het gehuurde te verlenen 
of het gehuurde aan derden onder te verhuren of haar rechten, uit deze 
overeenkomst voortvloeiend, geheel of gedeeltelijk aan derden over te 
dragen. Overname van de huur door derden mag slechts plaatsvinden, 
nadat door verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming is verleend, terwijl 
de oorspronkelijke huurder eerst dan van zijn verplichtingen is ontslagen. 
Daarnaast dient door verhuurder van de nieuwe huurder een getekende 
verklaring ontvangen te zijn, waaruit het aantal stuks en/of het aantal 
meters welke hij in huur heeft genomen duidelijk blijkt, alsmede dat hij 
bekend is met de huurvoorwaarden.

6.3. Huurder is verplicht het gehuurde materiaal gedurende de huurperiode voor 
haar rekening in behoorlijke en bedrijfswaardige toestand te houden en alle 
nodige reparaties op haar kosten te doen uitvoeren, ook indien het 
gehuurde ten gevolge van toeval, molest en welke andere gebeurtenis ook, 
beschadigd is geraakt. Huurder verbindt zich het gehuurde materiaal in 
geen opzicht te overbelasten. Waardevermindering, reparaties en 
vernieuwingen, veroorzaakt door onbehoorlijk gebruik, overbelasting, 
onvoldoende onderhoud of onvakkundig gebruik, komen voor rekening van 
huurder. 

6.4.  Huurder is verplicht eventuele gebruiksinstructies op te volgen. Indien het 
gehuurde in contact is geweest met chemische stoffen, is huurder verplicht 
dit binnen vijf dagen na ontdekking te melden aan verhuurder. Huurder 
dient er voor zorg te dragen dat het gehuurde vrij van chemische stoffen is 
voor het einde van de huurtermijn. 

6.5. Huurder is verplicht alle schade (beschadiging, verlies of vermissing) van 
het gehuurde aan verhuurder schriftelijk te melden binnen vijf dagen na 
ontdekking. Huurder is aansprakelijk voor alle schade (direct en indirect) 
aan het gehuurde, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling of 
niet-handeling de schade is veroorzaakt. Ook in geval van overmacht is 
huurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde.

6.6. Huurder is aansprakelijk voor alle schade tijdens de huurtermijn door en/of 
met het gehuurde toegebracht.

6.7. Huurder is verplicht het gehuurde na het einde van de huurperiode in 
onbeschadigde en gereinigde staat ter beschikking te stellen. Huurder heeft 
recht de toestand van het gehuurde tijdens de lossing door een deskundige 
(op eigen kosten) te doen vaststellen. Indien huurder van dit recht geen 
gebruik maakt, zal hij genoegen nemen met de schriftelijke opgaaf door 
verhuurder met betrekking tot de toestand en het aantal van het terug 
geleverde materiaal. Indien het gehuurde na het einde van de huurperiode, 
om welke reden dan ook, niet in geheel gereinigde of onbeschadigde 
toestand aan verhuurder wordt of is terug geleverd, is huurder verplicht alle 
schade te vergoeden aan verhuurder, hieronder begrepen (doch niet 
uitsluitend) de kosten van reinigen en/of herstel van de schade en 
gevolgschade.

6.8. Indien na afloop van de bepaalde of verlengde huurperiode huurder in 
gebreke blijft, het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen 
of aangegeven plaats terug te leveren, heeft verhuurder het recht om: 

a. het gehuurde of wat daaraan ontbreekt onmiddellijk van de huurder te 
vorderen en op kosten van huurder weg te halen, waarbij deze zich 
verplicht aan verhuurder toegang te verschaffen tot de plaats(en), waar het 
verhuurde zich bevindt,

b. van huurder de waarde van het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt te 
vorderen, en wel de waarde zoals deze is opgenomen in de op dat moment 
geldende huurtarieven. 

 Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen; in het onder sub a 
genoemde geval, tot de dag waarop het verhuurde door de verhuurder op 
de overeengekomen plaats is terugontvangen. En in het onder sub b 
genoemde geval, totdat de waarde van het verhuurde aan verhuurder is 
vergoed. In geen van onder sub a en sub b genoemde gevallen zal enige 
ingebrekestelling vereist zijn. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. Verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet 

aansprakelijk voor door huurder geleden schade, ongeacht of deze schade 
zijn grondslag vindt in een tekortkoming, een onrechtmatige daad of andere 
rechtsgrond. 

7.2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van 
overmacht. 

7.3. In geen geval draagt verhuurder aansprakelijkheid voor indirecte schade, 
waaronder mede zal zijn begrepen gederfde winst en omzet, in- en 
uitbouwkosten, verlies aan goodwill,gemiste besparingen, schadevergoe-
dingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade. 

7.4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van 
overschrijding van een aangegeven leveringstermijn, door welke oorzaak 
ook.

7.5. Voor onjuistheden in de door huurder aangeleverde gegevens, tekeningen, 
berekeningen etc., dan wel de gevolgen daarvan is verhuurder nimmer 
aansprakelijk.

7.6. Het recht van huurder om zich te beroepen op een tekortkoming van het 
gehuurde komt te vervallen indien: 

a. het gehuurde aan abnormale omstandigheden is blootgesteld, dan wel niet 
conform de gebruiksinstructies of anderszins onzorgvuldig of ondeskundig 
is behandeld; en/of 

b. het gehuurde langer dan normaal is opgeslagen en het aannemelijk is dat 
daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden. 

7.7. Voor zover een beroep op lid 1 t/m 6 van onderhavig artikel verhuurder 
rechtens niet toekomt, is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot:

a. het bedrag dat de verzekeraar van verhuurder dienaangaande uitkeert 
vermeerderd met verhuurders eigen risico onder de betreffende verzeke-
ringspolis of 

b. bij gebreke van enige uitkering door de verzekeraar, 50% van het 
factuurbedrag. 

 De aansprakelijkheid van verhuurder voor schade is te allen tijde beperkt tot 
maximaal € 5.000,00.

7.8. Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van onderhavig artikel 
komt mede toe aan door de verhuurder ingeschakelde werknemers, 
directeuren, vertegenwoordigers en hulppersonen. 

7.9. Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade of anderszins, alsmede tegen alle in verband 
daarmee door verhuurder te maken en gemaakte kosten en te lijden en 
geleden schade, welke direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen 
met door verhuurder aan huurder verkochte, geleverde of te leveren zaken 
en/of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of adviezen. 

Artikel 8: Annuleren
8.1. Annuleren van een overeenkomst is alleen mogelijk indien verhuurder daar 

schriftelijk mee akkoord gaat en tegen de door verhuurder per geval vast te 
stellen voorwaarden, waaronder vergoeding wegens winstderving.

8.2.  Huurder is verplicht verhuurder te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen 
van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

Artikel 9: Geschillen 
9.1. Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. 
9.2. Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn welke tussen 
partijen mochten ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de in 
Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigings-
plaats van verhuurder is gelegen, behoudens dat verhuurder bevoegd blijft 
om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze 
bepaling bevoegd zou zijn geweest.

Artikel 10: Conversie
10.1. Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte 

vernietigd wordt, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In 
dat geval is verhuurder gerechtigd het betreffende beding te vervangen 
door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benaderd zonder 
nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.


