rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd
Huurbepalingen van Hartland Excellent Rental.

conform de Wet Normering Vergoeding Buitengerechtelijke Kosten.
6.2

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1

Bij niet tijdige betaling is Hartland gerechtigd om nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten,
Artikel 7. Terug levering na beëindiging

leveringen en overige rechtsverhoudingen tussen de Hartland Excellent
7.1

Rental, hierna ‘Hartland’, en de huurder.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal Hartland het gehuurde ophalen
en levert huurder het gehuurde aan Hartland, in goede, oorspronkelijke,

2.1

Artikel 2. Aanbod + totstandkoming overeenkomst + levering

schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en

Een offerte/huuraanvraag is gedurende 30 dagen na dagtekening geldig,

accessoires.
7.2

waarna deze vervalt.
2.2
2.3

Na levering van het gehuurde ontvangt de huurder een factuur voor de

Wanneer huurder het gehuurde bij beëindiging van de Overeenkomst
tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst niet terug

eerste termijn en eventuele installatiekosten van het gehuurde.

levert, is Huurder aan Hartland een bedrag verschuldigd zoals genoemd

Tenzij de huurder binnen 24 uur na aflevering en eventuele installatie

in art. 8.

van het gehuurde reclameert t.a.v. eventuele gebreken, wordt het
Artikel 8. Beëindiging en opzegging

gehuurde geacht in correcte en werkende staat te zijn afgeleverd.
8.1
3.1

verstrijken van de contractduur op ieder gewenst moment per brief of

Huurder zal het gehuurde zorgvuldig en overeenkomstig de bestemming

per email te beëindigen zonder nadere opzegtermijn.

gebruiken. Huurder zal geen wijzigingen in het gehuurde aanbrengen en
3.2
3.3

3.5

8.2

Hartland heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder

eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.

ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder op enige wijze

Huurder verricht zelf geen reparaties aan het gehuurde en laat geen

tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, insolvent is/ dreigt te

reparaties verrichten zonder uitdrukkelijke toestemming van Hartland.

worden, overlijdt, of onjuiste informatie heeft verstrekt welke maakt dat

Huurder verplaatst het gehuurde niet naar een ander adres (bijvoorbeeld

Hartland deze overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was

bij verhuizing), geeft deze niet aan een derde in gebruik en verhuurt deze

aangegaan.
8.3

Hartland heeft in dat geval het recht om aan huurder in rekening te

geval van diefstal en/of vandalisme doet Huurder aangifte bij de politie

•

€ 50,‐ wegens kosten voor het ophalen van het gehuurde;

en verstrekt Hartland onmiddellijk daarna een kopie van het proces‐

•

de vervangingswaarde van het gehuurde indien het gehuurde niet wordt

niet onder niet zonder toestemming van Hartland.
3.4

Zowel de huurder als Hartland hebben het recht de overeenkomst na het

Artikel 3. Gebruik van het gehuurde door huurder

Huurder zal het gehuurde verzekeren voor beschadiging en diefstal. In

brengen:

verbaal.

terug geleverd. Deze vervangingswaarde wordt eenzijdig door Hartland

Een defect, mankement, diefstal of schade aan het gehuurde wordt door

vastgesteld.

huurder onmiddellijk aan Hartland gemeld. Eventuele (gevolg‐)schade
Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

aan het gehuurde ontstaan door te late melding komt voor rekening van
9.1

de huurder.

De aansprakelijkheid van Hartland is beperkt tot dat de dekking van zijn
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, verminderd met het door Hartland

Artikel 4. Onderhoud, reparatie en vervanging
4.1

Hartland verricht noodzakelijk onderhoud en reparaties

verschuldigde eigen risico.
aan het

9.2

gehuurde. Reguliere onderhoudskosten aan het gehuurde komen voor

Huurder vrijwaart Hartland voor enige aanspraak van derden in verband
met schade die door of als gevolg van het gebruik van het gehuurde

rekening van Hartland.

ontstaat.
9.3

Hartland is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van

4.2

Indien sprake is van ondeugdelijk gebruik van het gehuurde door de
huurder zal deze aan Hartland de reparatie‐ of vervangkosten vergoeden.

gebruik van het gehuurde door huurder, wegens (te) late levering door

4.3

Indien het gehuurde niet kan worden gerepareerd door een technisch

Hartland dan wel tijdelijke onmogelijkheid om het gehuurde te gebruiken

defect of reparatie ter plekke niet mogelijk blijkt, zal Hartland tot

wegens reparatie.

vervangen door een gelijksoortige zaak overgaan.
4.4

4.5

Indien het gehuurde door een van buiten komende oorzaak is beschadigd

Artikel 10. Divers

of verloren gegaan, bijvoorbeeld door brandschade of diefstal, is huurder

10.1 Hartland gebruikt de door Huurder verstrekte persoonsgegevens niet

aansprakelijk voor de kosten die Hartland maakt voor vervanging of

voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de overeenkomst en

reparatie.

om Huurder op de hoogte te houden van de diensten van Hartland in het

Huurder zal Hartland toegang tot het gehuurde geven om tot onderhoud

kader van de overeenkomst.

en reparaties over te kunnen gaan.

10.2 Huurder mag rechten de Overeenkomst niet aan derden overdragen

Artikel 5. Huurprijs

10.3 De voorwaarden van de Overeenkomst kunnen gedurende de looptijd

zonder schriftelijke toestemming van Hartland.
5.1

Tenzij anders vermeld, zijn in de overeenkomst en deze algemene

eenzijdig door Hartland worden gewijzigd.

voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en excl. transportkosten naar
het door Huurder opgegeven bezorgadres.
5.2

De huur is verschuldigd vanaf het moment dat het gehuurde geleverd is.

Artikel 11. Rechtskeuze
11.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
11.2 Geschillen worden beslecht door de rechtbank Midden Nederland
Locatie Utrecht.

Artikel 6. Betaling
6.1

Huurder betaalt aan Hartland door middel van een automatische incasso.
Zodra de huurder in gebreke is met de betaling van een huurtermijn is zij
automatisch en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval
is Hartland gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in
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