Algemene (leverings) voorwaarden LeVo Steigerverhuur, verhuur van rolsteigers

1. Algemeen
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend
beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met
ons overeengekomen te worden.
2. Onder "huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-)persoon, die met onze
onderneming een overeenkomst van huur heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten, en behalve dezen, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)
en erfgenamen.
3. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de huurder
gehanteerde algemene voorwaarden niet.
4. Indien wij met de huurder een overeenkomst hebben afgesloten waarbij de toepasselijkheid
van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van
toepassing bij eventuele door de huurder nadere mondelinge, telefonische,telegrafische, per
telefax of per e-mail of op ander wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke
bevestiging onzerzijds.
2. Aanbiedingen
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en ander gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn echter voor ons slecht bindend indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
3. Overeenkomst /zekerheidsstelling
1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht
dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
2. Tenzij schriftelijk een andere huurperiode is overeengekomen, wordt de overeenkomst
aangegaan voor de tijd van maximaal 4 weken, gerekend vanaf de overeengekomen
aanvangsdatum.
3. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen(ook zaterdagen, zondagen en vrije dagen)
meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
4. LeVo steigerverhuur heeft het recht om van de huurder zekerheid te verlangen van de
nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, alvorens levering of
afgifte van de verhuurde zaak plaatsvindt.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover LeVo Steigerverhuur een
orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurcontract met de wederpartij heeft
afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment
waarop de orderbevestiging door LeVo Steigerverhuur is verzonden, dan wel het
huurcontract door de wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
2. Een op schrift gesteld aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en
slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging LeVo Steigerverhuur heeft bereikt,
alvorens de orderbevestiging is verstuurd, dan wel LeVo Steigerverhuur is overgegaan tot
feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld aanbod
onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een
herroeping is verzonden. Een mondeling aanbod is onherroepelijk.
3.

LeVo Steigerverhuur heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

4. In afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, kan een overeenkomst ook tot stand komen
doordat LeVo steigerverhuur, na ontvangst van een aanbod, aanvangt met de feitelijke
uitvoering daarvan.

5. Waarborgsom
1. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren,
van de huurder zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen
zal worden voldaan.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is huurder uit hoofde van lid 1 van dit artikel
verplicht, voordat hij het gehuurde materiaal in ontvangst neemt aan ons een door ons vast te
stellen waarborgsom.
3. Indien na het einde van de huurovereenkomst het gehuurde materiaal door ons is afgehaald zijn
wij verplicht de waarborgsom aan huurder te restitueren, onder aftrek van ons nog toekomende
huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.
4. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst de alsdan totaal door huurder
verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijden, zijn wij gerechtigd
aanvulling van de waarborgsom door huurder met het door ons vast te stellen bedrag te
verzoeken. Indien huurder aan dit verzoek tot aanvulling geen gevolg geeft, zijn wij gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6. Prijzen
1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2. In geval van verhoging van een of meerdere kostprijs bepalende factoren zijn wij gerechtigd
om de huurprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de
eventueel ter zaken bestaande wettelijke voorschriften, en met dien verstande dat de
huurder welke in zijn hoedanigheid van consument handelt, bevoegd is de overeenkomst te
ontbinden indien de door ons bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst verhoogd wordt.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen, luiden alle prijzen in euro’s
exclusief B.T.W.
7. Diefstal/vermissing
1. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24
uur na ontdekking aan LeVo Steigerverhuur te melden en van de diefstal aangifte te doen bij
een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van
aangifte aan LeVo Steigerverhuur te overleggen. In geval de datum waarop de zaak/zaken
(vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, geldt dit als einddatum
van de huurperiode.
2. Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan
LeVo Steigerverhuur te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
3. Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de wederpartij zich de
schade aan LeVo Steigerverhuur te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog
mogelijk is, verplicht de wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee
gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren
van het gehuurde. Daarnaast blijft de wederpartij aansprakelijk voor alle overige
dientengevolge door LeVo Steigerverhuur geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
4. Voor vermiste zaken, waarvoor door LeVo Steigerverhuur reeds de dagwaarde aan de
wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de wederpartij wordt gevonden en
geretourneerd, is de wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze
wordt door LeVo Steigerverhuur in mindering gebracht op de aan de wederpartij te
retourneren vergoeding van de dagwaarde.
5. De door of namens LeVo Steigerverhuur gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen
van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor
rekening van de wederpartij. De wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat
een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door LeVo
Steigerverhuur aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door LeVo Steigerverhuur
wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door LeVo
Steigerverhuur.

6. De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de
diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

8. Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de
geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen
door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
9. Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
10. Toepasselijk recht
Nederlands recht
11. Bevoegde rechter
Rechtbank Noord-Nederland

