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Artikel 1. BEGRIPSBEPALING 

In deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt 

verstaan onder: 

A. Verhuurder: Aannemingsbedrijf Rip B.V., hierna 

ook te noemen “Rip B.V.”;  

B. Huurder: elke (groep van) natuurlijke 

perso(o)n(en) en / of rechtsperso(o)n(en), al dan 

niet in uitoefening van enig beroep of bedrijf, die 

met Verhuurder een overeenkomst aangaat; 

C. Machine(s): Alle machines en / of materialen die 

door Verhuurder krachtens huurovereenkomst aan 

Huurder worden verhuurd; 

D. Huurovereenkomst: de tussen Verhuurder en 

Huurder tot stand gekomen overeenkomst. 

Artikel 2. ALGEMEEN 

 

1. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van 

toepassing op alle overeenkomsten van huur en 

verhuur die worden gesloten door Rip B.V. 

 

2. Rip B.V. en Huurder komen hierbij uitdrukkelijk 

overeen dat deze Algemene Verhuurvoorwaarden 

toepasselijkheid uitsluiten van mogelijk door 

Huurder gebruikte voorwaarden en bedingen, 

ongeacht de aard van die voorwaarden en / of 

bedingen. Deze uitsluiting geldt ook, indien in de 

voorwaarden van Huurder voorrang is bedongen. 

 

3. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of 

meerdere bepalingen als neergelegd in deze 

Algemene Verhuurvoorwaarden, dient uitleg te 

geschieden naar de betekenis die Rip B.V. aan de 

bepaling geeft. 

 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE 

HUUROVEREENKOMST 

1. Een huurovereenkomst komt tot stand door 

schriftelijke en / of mondelinge bevestiging van Rip 

B.V. Afspraken met of mededelingen van daartoe 

niet bevoegde en / of uitdrukkelijk gemandateerde 

en / of gemachtigde personeelsleden van Rip B.V. 

binden deze laatste niet, voor zover deze niet 

schriftelijk en / of mondeling door haar bevestigd 

zijn. 

 

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de 

periode en het tarief zoals op de 

huurovereenkomst is vermeld of anderszins is 

overeengekomen. 

 

3. Als datum van totstandkoming van een 

huurovereenkomst heeft te gelden de dag van 

inontvangstneming van de Machine(s). 

4. Bij het tekenen van het huurcontract verklaart 

Huurder de Machine(s) juist en volledig en in 

goede staat in ontvangst te hebben genomen. 

 

Artikel 4. HUURPRIJZEN EN HUURPERIODE 

 

1. De huursom wordt vooraf overeengekomen 

evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse 

prijswijziging. 

2. Gedurende de huurperiode zijn de huurprijzen 

exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder 

transport, tolgelden en de kosten voor brandstof 

en parkeren.  

 

3. De huursom als verschuldigd door Huurder 

wordt berekend vanaf de dag waarop de 

Machine(s) is / zijn verhuurd tot en met de dag 

waarop de Machine(s) wordt / worden 

teruggebracht of opgehaald. 

4. Huurder dient de Machine(s) uiterlijk op de dag 

waarop de huurperiode eindigt terug te brengen. 

 

5.De Machine(s) dient / dienen binnen 

openingstijden teruggebracht te worden. Slechts 

met toestemming van Rip B.V. mag / mogen de 

Machine(s) buiten openingstijden en / of op een 

andere plaats ter beschikking worden gesteld. 

6. Indien de Machine(s) door Huurder niet tijdig is / 

zijn teruggebracht, is Rip B.V. gerechtigd de 

Machine(s) onmiddellijk terug te nemen. 

 

7. Indien Huurder de Machine(s) niet tijdig heeft 

teruggebracht, is Rip B.V. gerechtigd de Huurder 

15% van de daghuurprijs in rekening te brengen, 

voor elk uur waarmee de huurperiode wordt 

overschreden, onverminderd de verplichting van 

Huurder tot vergoeding van door Rip B.V. geleden 

en te lijden schade. De verhoging van de huurprijs 

geldt niet indien Huurder aantoont dat de 

overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van 

overmacht.  
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Artikel 5. ANNULERING 

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd 

vanaf de 5
e
 dag tot de dag van verhuur is Huurder 

90% van de huursom aan Rip B.V. verschuldigd. Bij 

annulering op de dag van verhuur is Huurder de 

volle huursom verschuldigd. 

Artikel 6. BETALING 

 

1. Facturering van de huursom door Rip B.V. aan 

Huurder geschiedt per week of per maand, naar 

keuze van Rip B.V. Alle betalingen dienen steeds 

zonder korting of verrekening binnen 30 dagen na 

factuurdatum te worden uitgekeerd op een door 

Rip B.V. beheerde rekening, te geschieden ten 

kantore van Rip B.V. of aan een door haar aan te 

wijzen derde. 

2. Indien binnen de afgesproken termijn betaling 

niet is geschied, komen alle buitengerechtelijke 

incassokosten voor rekening van Huurder. Als volgt 

worden deze kosten geraamd: 

over de eerste €3.000  15%  

over het meerdere tot €6.000 10% 

over het meerdere tot €15.000   8% 

over het meerdere tot €60.000   5% 

over het meerdere vanaf €60.000   3% 

Artikel 7. VERPLICHTINGEN HUURDER 

1. Huurder dient met de Machine(s) om te gaan 

zoals een goed huurder betaamt en 

overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. 

Het is Huurder niet toegestaan de Machine(s) te 

gebruiken op een terrein waarvoor het niet 

geschikt is. 

2. De Machine(s) dient / dienen in oorspronkelijke 

staat bij Rip B.V. teruggebracht te worden. 

3. Huurder is verplicht de lading van de Machine(s) 

op zorgvuldige wijze te borgen. 

4. Huurder is verplicht er op toe te zien dat alle 

bestuurders minimaal 18 jaar zijn en in het bezit 

zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. 

5. Indien er sprake is van voor Huurder kenbare of 

waarneembare schade, of defecten aan de 

Machine(s), is het Huurder niet toegestaan de 

Machine(s) te gebruiken, indien dat kan lijden tot 

verergering van de schade of van de defecten, of 

tot vermindering van de verkeersveiligheid. 

6. De verplichtingen en verboden van dit artikelen 

dienen door Huurder aan bestuurder, passagiers 

en andere gebruikers van de Machine(s) te worden 

opgelegd en Huurder is verplicht toe te zien op de 

nakoming daarvan. 

7. Huurder dient zorgvuldig om te gaan met de 

sleutels behorende tot de Machine(s) en de bij de 

Machine(s) behorende documenten. 

Artikel 8. INSTRUCTIES VOOR DE HUURDER 

1. Huurder is gehouden de bandenspanning en het 

oliepeil op niveau te (laten) houden en dient 

gevolg te geven aan een oproep van Rip B.V. om de 

Machine(s) voor onderhoud aan te bieden. De 

oproep voor onderhoud zal zo tijdig gedaan 

worden dat Huurder daaraan redelijkerwijs kan 

voldoen. Indien de huurperiode een maand of 

korter bedraagt, zal Huurder niet verplicht worden 

de Machine(s) voor onderhoud aan te bieden. 

2. Huurder heeft de Machine(s) schoon terug te 

brengen.   

3. Huurder is verplicht de Machine(s) te tanken 

met voor de Machine(s) geschikte brandstof, die is 

aangegeven door Rip B.V. Indien Rip B.V. dit 

aangeeft heeft dit te gebeuren met de vereiste 

toevoeging(en). 

4. Indien er sprake is van voor Huurder 

waarneembare of kenbare defecten, schade aan of 

met de Machine(s) toegebracht of vermissing van 

de Machine(s) is de Huurder verplicht hier zo 

spoedig mogelijk melding van te maken bij Rip B.V 

en de instructies van Rip B.V. of diens assuradeur 

op te volgen. Het is Huurder niet toegestaan de 

Machine(s) achter te laten zonder het tegen het 

risico van schade of vermissing te hebben 

beschermd. Huurder dient Rip B.V. of diens 

aangewezen personen alle medewerking te 

verlenen als verweer tegen aanspraken van derden 

of ter verkrijging van schadevergoeding van 

derden. 

5. Bij beschadiging, ongevallen of vermissing is 

Huurder tevens gehouden de politie in te 

schakelen, een volledig ingevuld en ondertekend 
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schadeaangifteformulier bij RIP B.V. in te dienen en 

zich van erkenning van schuld in enige vorm te 

onthouden.  

6. Alle verplichtingen en verboden van dit artikel 

dienen door Huurder aan bestuurder, passagiers 

en andere gebruikers van de Machine(s) opgelegd 

te worden en Huurder is verplicht toe te zien op de 

nakoming hiervan. 

7. In het geval dat Rip B.V. inlichtingen dient te 

verstrekken aan autoriteiten over de identiteit, 

gedragingen of nalaten, van de persoon die op enig 

moment de Machine(s) heeft bestuurd of gebruikt, 

is Huurder verplicht in verband daarmee gestelde 

vragen van Rip B.V. te beantwoorden.   

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER 

 

1. Gedurende de periode dat Machine(s) zich in de 

macht van Huurder bevindt / bevinden, is Huurder 

jegens Rip B.V. aansprakelijk voor alle schade aan 

Machine(s), ongeacht of deze schade door enige 

assurantie wordt vergoed. Onder schade dient 

tevens te worden verstaan schade door gebruik, 

vermissing, vervreemding, verduistering, diefstal 

en totaal verlies . Voor het opbergen van deze 

zaken dient Huurder een geschikte ruimte ter 

beschikking te stellen. 

 

2. Voor alle schade veroorzaakt door of door het 

gebruik van de Machine(s) gedurende de periode 

dat de Machine(s) zich in de macht van Huurder 

bevindt / bevinden, is Huurder aansprakelijk, 

ongeacht of deze schade door enige assurantie 

wordt vergoed. 

 

3. Rip B.V. wordt voor de looptijd van de 

huurovereenkomst door Huurder gevrijwaard 

tegen alle aanspraken van derden tot 

schadevergoeding verband houdend met of met 

het gebruik van de Machine(s). 

 

4. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en 

nalaten van de bestuurder, de passagiers en 

andere gebruikers van de Machine(s), ook indien 

deze niet de toestemming van Huurder hadden. 

 

 

Artikel 10. OVERHEIDSMAATREGELEN 

1. Alle sancties en gevolgen van maatregelen die 

van overheidswege uitgaan, verband houdend met 

het ter beschikking hebben door Huurder van de 

Machine(s), zijn voor rekening van Huurder.  

2. In het geval dat deze sancties en maatregelen 

worden opgelegd aan Rip B.V. is Huurder 

gehouden Rip B.V. op diens eerste verzoek 

schadeloos te stellen, waarbij Huurder aanvullend 

de kosten voor administratie verschuldigd wordt.  

 

Artikel 11. BESLAG OP HET VOERTUIG 

1. Indien er sprake is van een administratief-, civiel- 

of strafrechtelijk beslag op de Machine(s) blijft 

Huurder gehouden tot nakoming van de 

verplichtingen van de huurovereenkomst, tot het 

moment waarop de Machine(s) vrij van beslagen 

weer in het bezit van Rip B.V. is, tenzij het beslag 

verband houdt met omstandigheden die in de 

risicosfeer van Rip B.V. liggen. 

2. Rip B.V. dient schadeloos gesteld te worden 

door Huurder voor alle uit het beslag 

voortvloeiende kosten. 

Artikel 12. ONTBINDING 

 

Rip B.V. heeft het recht de huurovereenkomst 

zonder ingebrekestelling te beëindigen indien er 

sprake is van:  

-  beslag op de Machine(s) door derden; 

- aanvraag van faillissement of surseance 

van betaling van Huurder; 

- niet behoorlijke nakoming door Huurder 

van zijn verplichtingen voortvloeiend uit 

de huurovereenkomst; 

- omstandigheden bij Huurder, die een 

aanmerkelijke verzwaring van het risico 

van Rip B.V. met zich meebrengen. 

2. Aan Rip B.V. zal door Huurder alle medewerking 

worden verleend om zich weer in het bezit van de 

Machine(s) te doen stellen. 

 

3. Rip B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten 

gevolge van ontbinding op grond van dit artikel. 
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Artikel 13. PRIVACY 

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de 

Wet bescherming persoonsgegevens te allen tijde 

in acht genomen. 

Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE 

RECHTER 

1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing 

op alle rechtsbetrekkingen tussen Rip B.V. en 

Huurder. 

 

2. Een voorkomend geschil tussen Rip B.V. en 

Huurder zal enkel door de bevoegde rechter van 

Rotterdam worden beslecht. Slechts een andere 

rechter is bevoegd indien bepalingen van 

dwingend recht deze aanwijzen. 

  

Artikel 15. TER INZAGE 

1. De Algemene Verhuurvoorwaarden kunnen 

kosteloos worden ingezien ten kantore van Rip B.V. 

2. De Algemene Verhuurvoorwaarden zijn 

gedeponeerd ten kantore van de Kamer van 

Koophandel te Rotterdam, onder naam van 

Algemene Verhuurvoorwaarden 

Aannemingsbedrijf Rip B.V. 

 

 

 


