Algemene Voorwaarden van Buijs Groot-Ammers Overslag B.V.

Versie: Februari_2017

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, overeenkomsten en
leveringen van Buijs Groot-Ammers Overslag B.V. en onder dit bedrijf ressorterende handelsnamen.
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht, d.d. 5 maart 2020, onder
nummer 3560614
1.

Toepasselijkheid

1.1

De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden zal hierna worden aangeduid met ‘Buijs’.

1.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Buijs gedane aanbiedingen
en/of opdrachtbevestigingen en alle door Buijs gesloten overeenkomsten en daaruit
voortvloeiende opdrachten, werkzaamheden en leveringen. Voorts bedingt Buijs dat de
Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op de werkzaamheden die een andere
onderneming en/of aan Buijs gelieerde onderneming en/of derden uitvoert respectievelijk
uitvoeren in opdracht van Buijs.

1.3

Indien éénmaal onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn
de Algemene Voorwaarden zonder uitzondering ook van toepassing op toekomstige door
Buijs af te geven aanbiedingen en opdrachtbevestigingen en op volgende overeenkomsten
met Buijs, ook als dan niet uitdrukkelijk is verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

1.4

De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van een partij
die toetreedt tot de tussen Buijs en de opdrachtgever gesloten overeenkomst (hierna te
noemen ‘contractspartij’) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al worden deze
genoemd in de aan Buijs verstrekte opdracht.

2.

Door Buijs gehanteerde branchevoorwaarden en/of –condities
Naast de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de van de navolgende algemene
branchevoorwaarden- of condities, met uitzondering van de eventuele in die voorwaarden of
condities opgenomen forumkeuzeclausule of arbitrageclausule, dan wel de genoemde
wettelijke of verdragsrechtelijke regelingen:
A: Slepen
Definitie:

Onder het ‘slepen van binnenschepen’ wordt verstaan het slepen en/of
assisteren, met uitzondering van hulpverlening, van alle andere schepen
waaronder begrepen drijvende bokken, kranen, elevators e.d., die geen
zeeschepen zijn, op binnenwater en/of de zee.
In geval van ‘slepen van binnenschepen’ als boven omschreven: de
‘Sleepconditiën 1965’;

B: Duwen
Definitie:

Onder ‘duwen’ wordt verstaan het duwen en/of het verlenen van alle andere
diensten aan en/of aan boord van duwbakken en/of pontons, voor zover het
niet betreft hulpverlening, bagger- en/of aannemingswerkzaamheden en/of
stuwadoorswerkzaamheden.
In geval van ‘duwen’ als boven beschreven: de ‘Algemene Duwconditiën
2004’;

C. Laden en/of lossen
Definitie:

Onder ‘laden en/of lossen’ wordt begrepen het laden, stuwen, vastzetten,
lossen van zaken en andere typische stuwadoorswerkzaamheden.
In geval van ‘laden en/of lossen’ van zaken: de ‘Rotterdamse
Stuwadoorscondities’ in de versie zoals gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank te Rotterdam op 12 augustus 1976;

D. Vervoer over binnenwateren en over de weg
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Definitie:

Onder ‘vervoer’ wordt verstaan het vervoeren van zaken met- of aan boord
van een vervoermiddel of meerdere vervoermiddelen.
1. Voor vervoer over binnenwateren:
(a) (nationaal): de ‘Bevrachtingsvoorwaarden 1991’;
(b) (internationaal): het ‘Verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst
voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) van 22 juni
2001’ met dien verstande dat uitdrukkelijk bedongen wordt dat Buijs als
vervoerder of ondervervoerder niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt
door de gebeurtenissen als opgesomd in art. 25 lid 2 onder a (‘navigatiefout’),
b (‘brand of explosie’) en c (‘gebreken aan het schip’);
2. In geval van ‘vervoer’ als bovenomschreven over de weg:
(a) (nationaal): de ‘Algemene Vervoercondities (AVC) 2002’;
(b) (internationaal): het ‘CMR-verdrag’ aangevuld – voor zover niet in strijd
met bepalingen van dat CMR-verdrag – met de ‘AVC 2002’;

E: Opslag
De ‘Nederlandse Opslagvoorwaarden’ gedeponeerd door de FENEX.
F: Verhuur, al dan niet met bedienend personeel
De bijzondere voorwaarden, zoals opgenomen in hoofdstuk “F” van deze
voorwaarden. Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op
activiteiten van Buijs waarbij zij materieel beschikbaar stelt, al dan niet met
bedienend personeel, al dan niet ter realisatie van een werk.
Indien Buijs betrokken is bij het advies en/of ontwerp en/of onderzoek en/of
engineering ten aanzien van het te realiseren werk, dan gelden de
bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.
Indien het ingezette materiaal uitsluitend dient en wordt ingezet over
overslag, al dan niet met bedienend personeel, dan gelden de onder “C”
genoemde stuwadoorsvoorwaarden.
3.

Toepasselijkheid van hetgeen hierna is bepaald
Voor werkzaamheden en/of handelingen die niet vallen onder het toepassingsbereik van de
hierboven in artikel 2 opgesomde algemene branchevoorwaarden of wettelijke of
verdragsrechtelijke regelingen, of voor het geval een onderwerp niet is geregeld in de in
artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaarde set van algemene
branchevoorwaarden, of voor het geval bedingen uit deze branchevoorwaarden om welke
reden dan ook niet van toepassing zijn en/of geheel of gedeeltelijk vernietigd worden, is
(aanvullend) van toepassing het bepaalde als geregeld in de hierna volgende artikelen.

4.

Aanbiedingen en prijzen

4.1

Alle offertes zijn vrijblijvend. Orders binden Buijs pas nadat deze schriftelijk door Buijs zijn
bevestigd. Mondeling of telefonisch gegeven (aanvullende) instructies of opdrachten zijn
bindend voor de opdrachtgever/contractpartij, ook indien deze niet schriftelijk of op andere
wijze worden bevestigd, maar wel zijn uitgevoerd. Opdrachtgever/contractpartij is
verantwoordelijk voor de juistheid van de mondeling of telefonisch gegeven instructies. De
factuur bevestigt de uitvoering van die werkzaamheden en de overeengekomen vergoeding
daarvoor.

4.2

De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen enz., die gelden op de datum van de offerte
dan wel van het aangaan van de overeenkomst respectievelijk de feitelijke prestatie. Prijzen
zijn gebaseerd op “ex-works” locatie Groot-Ammers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders
overeenkomen.
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4.3

Buijs is gerechtigd om – ook na datum van aanvaarding van orders – verhogingen of
toeslagen die verband houden met de prijzen van de leveranciers van Buijs, lonen, sociale en
andere lasten, vrachten en/of invoerrechten en/of verzekeringspremies en andere kosten,
hoe ook genaamd, door te berekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is daaraan
gebonden.

4.4

Prijzen zijn gebaseerd op een normale prestatie, zoals binnen normale werkuren en een
normale tijdsduur. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of extra
inspanning vereisende werkzaamheden, alsmede in geval van storende invloeden hetzij ten
aanzien van de prestatie hetzij ten aanzien van de tijdsduur of het tijdstip heeft Buijs recht op
een extra naar redelijkheid te bepalen beloning.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vallen onder de prijzen niet heffingen van
overheid -of andere instanties, zoals ter zake van in- of uitvoerrechten, accijnzen, boeten,
enz., noch bijkomende kosten voor politiebegeleiding dan wel particuliere begeleiding,
afzettingsmateriaal of andere voorgeschreven verplichtingen van overheidswege, waaronder
tevens begrepen het stellen van garanties of zekerheden.

.

Leveringen van producten of diensten geschieden binnen wekelijkse leveringstijden van
Buijs, gerekend “ex-works” Groot-Ammers, zijnde maandag 6.00 uur tot zaterdag 12:00 uur,
behoudens de wettelijke en nationale feestdagen, tenzij vooraf schriftelijk anders is
overeengekomen.

4.5

De prijzen gelden voor goed te bereiken en te berijden c.q. te bevaren plaatsen te land en te
water. Het terrein of kade dient zodanig te zijn dat het materieel goed en veilig kan worden
opgesteld. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, heeft Buijs recht op vergoeding van
meerkosten.

4.6

Indien naar het oordeel van Buijs, ongeacht de oorzaak, blijkt dat de opdracht niet dan met
groot risico voor personeel en/of materiaal kan worden uitgevoerd of voltooid, dan heeft Buijs
het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met het recht op
betaling van het reeds uitgevoerd deel, in verhouding tot het geheel.

4.7

Bij annulering door opdrachtgever/contractpartij is deze een redelijke vergoeding aan Buijs
verschuldigd, tenminste ter dekking van gemiste inkomsten en reeds gemaakte kosten.

5.

Betaling en bewijs van levering

5.1

Betaling van het door Buijs gefactureerde dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan.

5.2

Wanneer de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur de factuur heeft
betwist of teruggestuurd, wordt de factuur door Buijs als onbetwist beschouwd.

5.3

Verrekening met een andere pretense vordering of opschorting van betaling is niet
toegestaan.

5.4

Bij gebreke van tijdige en volledige betaling binnen de in artikel 5.1 genoemde
betalingstermijn raakt opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor enige voorafgaande
ingebrekestelling noodzakelijk is.

5.5

Vanaf de dag waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele voldoening aan Buijs
is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd op voet van artikel 6:119a jo. 6:120
lid 2 BW, verhoogd met 3 procentpunten. Voorts is de opdrachtgever aan Buijs vergoeding
van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, gesteld op 12% van het
gevorderde bedrag.

6.

Uitvoering van de overeenkomst

6.1

Door Buijs aangenomen opdrachten leveren voor haar inspanningsverplichtingen op. Buijs
zal zich tot het uiterste inspannen om het beoogde resultaat te behalen binnen de gevraagde
levertijd. Daarbij is Buijs vrij bij het bepalen van de volgorde, het eventueel inschakelen van
hulppersonen, tijdstip van uitvoering en moment van voltooiing van de werkzaamheden.
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6.2

Opleverdata en/of uitvoeringstermijnen worden evenwel niet gegarandeerd. Het vooraf of
tussentijds verstrekken van inlichtingen geschiedt zonder dat daaruit enige gehoudenheid of
aansprakelijkheid voor Buijs voortvloeit.

6.3

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft Buijs te allen tijde het recht de opdracht
geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, in welk geval deze
leveringsvoorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zijn.

6.4

De opdrachtgever zal – voor zover daartoe contractueel verplicht – aan Buijs tijdig alle
relevante gegevens en documenten beschikbaar stellen, waaronder maar niet beperkt tot
beschikbaar te stellen materieel, toegangspassen en/of sleutels, elektriciteit en toegang tot
terrein, alles teneinde Buijs in staat te stellen de overeenkomst tijdig uit te kunnen voeren en
voor te bereiden.

6.5

Bij (tijdelijke) overmacht aan de zijde van Buijs blijft de opdracht van kracht, maar worden de
verplichtingen van Buijs voor de duur van de overmacht opgeschort. Uitsluitend Buijs heeft
dan het recht om de opdracht, indien nog niet respectievelijk voor zover nog niet uitgevoerd,
te ontbinden. Ten aanzien van het reeds uitgevoerde heeft Buijs recht op betaling in zijn
verhouding tot het geheel, alsmede van alle door overmachtstoestand ontstane extra kosten.

Voor stuwadoorswerk, waarop RSC 1976 van toepassing zijn, geldt aanvullend:
6.5

Behoudens voor zover partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal opdrachtgever
of contractspartij zorgdragen voor het schoon opleveren van het schip en de ruimen na
lossing van de lading conform de wettelijke losstandaard. Indien partijen daarover niets zijn
overeengekomen, en Buijs verricht desalniettemin werkzaamheden in het kader van het
schoon opleveren van het schip en/of losinstallatie boven ‘bezemschoon’ opleveren, dan
heeft zij recht op een redelijke vergoeding voor die werkzaamheden van de opdrachtgever. In
alle gevallen is opdrachtgever verplicht om de door haar ingeschakelde hulppersonen,
waaronder maar niet beperkt tot de vervoerder en de schipper te instrueren alle medewerking
te verlenen aan het kunnen vervullen van wettelijk verplichtingen in het kader van het CDNI
Afvalstoffenverdrag, en de in dat kader te bereiken losstandaard.

7.

Aansprakelijkheid

7.1

Buijs is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij de opdrachtgever of contractspartij bewijst
dat die schade het gevolg is van opzet van het bestuur of de bedrijfsleiding van Buijs, of het
gevolg is van diens roekeloos handelen of nalaten en met de wetenschap dat die schade er
waarschijnlijk uit zou voortvloeien. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Buijs beperkt
tot directe schade, en wel tot maximaal 10% van de contractwaarde, of ten hoogste €
10.000,- per gebeurtenis, of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak, indien 10% tot
een hoger bedrag zou leiden.

7.2

Buijs is – behoudens opzet of roekeloosheid van Buijs als bedoeld in 7.1 – niet aansprakelijk
voor:
 Schade aan of verlies van ter uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gesteld
materieel:
 Schade die het gevolg is van de behandeling van aan Buijs toevertrouwde zaken;
 Schade toegebracht met of veroorzaakt door ter beschikking gesteld materieel, of het
gevolg van de behandeling daarvan;
 Andere vermogensschade, gevolgschade of vertragingsschade;
 Schade als hierboven genoemd, ongeacht of deze schade wordt geleden door de
opdrachtgever, contractspartij en/of derden.
Onder schade wordt mede begrepen schade aan derden en welke schade Buijs gehouden is
te vergoeden, en omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel alsmede iedere vorm
van vermogensschade.

7.3

Buijs is niet aansprakelijk voor beweerdelijke afwijkingen in over- of opgeslagen volume of
gewicht. Dwingend bewijs voor de overgeslagen hoeveelheid is de door Buijs opgestelde
losbewijs.
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7.4

Opdrachtgever draagt zorg voor, en neemt zo nodig alle maatregelen voor een goed
berijdbaar terrein en toegangswegen daarnaartoe, geschikt en voldoende sterk voor het
berijden met een aslast van 15 ton. Buijs is niet aansprakelijk voor achtergebleven schade
aan terrein of kade c.q. losplaats waar het opgedragen werk is uitgevoerd.

8.

Vrijwaring en Himalaya-clausule

8.1

Onder voorbehoud van artikel 7 lid 2 zijn de opdrachtgever/contractspartij verplicht Buijs te
vrijwaren voor alle vorderingen van derden ter zake van schade ontstaan bij de uitvoering van
de werkzaamheden door Buijs, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Buijs als
bedoeld in 7.1. Onder schade wordt mede begrepen schade aan derden en welke schade
Buijs gehouden is te vergoeden en omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel
alsmede iedere vorm van vermogensschade.

8.2

In alle gevallen zijn de opdrachtgever en de contractspartij verplicht Buijs te vrijwaren voor de
in artikel 7 lid 1 genoemde vorderingen van derden voor zover het totale bedrag van die
vorderingen hoger is dan € 1.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde
oorzaak.

8.3

De directie van Buijs, diens ondergeschikten en hulppersonen betrokken bij de uitvoering van
de overeenkomst kunnen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van
aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van de Algemene Voorwaarden (met inbegrip van de in
art. 2 genoemde branchevoorwaarden- of condities) of van enige andere wettelijke of
contractuele bepaling waarop Buijs een beroep kan doen.

8.4

In afwijking van het voorgaande vrijwaart opdrachtgever/contractpartij Buijs volledig voor
boetes of andere handhavingsmaatregelen voor het niet kunnen naleven van verplichtingen
in het kader van het CDNI afvalstoffenverdrag, voor zover dit aan de opdrachtgever of diens
ingeschakelde hulppersonen waaronder, maar niet beperkt tot de vervoerder en schipper of
ondergeschikten is te wijten.

8.5

Opdrachtgever zal Buijs volledig vrijwaren voor de gevolgen van het negeren van door Buijs
gegeven (veiligheids)instructies aan door opdrachtgever/contractpartij ingeschakelde
hulppersonen/ondergeschikten, waaronder maar niet beperkt tot de schipper en de
bemanning.

9.

Zekerheidstelling
Buijs is gerechtigd te allen tijde zekerheid te verlangen voor de betaling door de
opdrachtgever. Bij weigering heeft Buijs het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden.

10.

Pandrecht en retentierecht

10.1

Voor alle vorderingen die Buijs heeft op de opdrachtgever of contractspartij heeft Buijs
tegenover een ieder die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en retentierecht op alle
zaken, documenten en gelden die zij uit hoofde van de overeenkomst, ongeacht de
bestemming van de voornoemde roerende zaken, onder zich heeft of zal krijgen.

10.2

Buijs heeft het onder artikel 10.1 gegeven recht tevens voor hetgeen aan haar door de
opdrachtgever of contractspartij uit hoofde van eerdere overeenkomsten nog verschuldigd is.

10.3

Bij gebreke van voldoening door de opdrachtgever geschiedt de verkoop van het onderpand
in het kader van het door Buijs op grond van artikel 10.1 ingeroepen pandrecht op de bij de
wet bepaalde wijze. Indien partijen hieromtrent overeenstemming bereiken geschiedt zulks
onderhands.

11. Ontbinding
Buijs heeft het recht om naar haar keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, onverminderd haar recht om
schadevergoeding te vorderen, indien de opdrachtgever of contractspartij nalatig is en blijft
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enige op hem rustende verplichting jegens Buijs na te komen of in geval van faillissement,
surseance van betaling of liquidatie.
12. Verjaring en verval
Opdrachtgever/contractpartij kan tot 10 dagen na het gereedkomen van de prestatie, doch
uiterlijk 10 dagen na verzending van de factuur schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd
reclameren. Na het verstrijken van die termijn wordt het geleverde geacht aan de
overeenkomst te voldoen.
Behoudens voor zover uit de via artikel 2 toepasselijke branchevoorwaarden of vanwege
dwingendrechtelijke (verdrags)bepalingen andere termijnen volgen, vervalt iedere vordering
op Buijs door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met Buijs gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, is Buijs met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot
enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
13. Bewijs
In geval van een geschil betreffende het door de opdrachtgever of contractspartij
verschuldigde uit hoofde van de door Buijs verrichte werkzaamheden of het geleverde, levert
de door Buijs over te leggen documentatie, behoudens tegenbewijs, volledig bewijs van de
aard, inhoud en omvang van de verrichte werkzaamheden of geleverde. De documentatie
van Buijs prevaleert boven die van de opdrachtgever of contractspartij.
14. Overmacht
Als een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, die Buijs niet kan worden
toegerekend, geldt iedere omstandigheid en elke van de wil van Buijs onafhankelijke
omstandigheid, waarmede Buijs bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijze geen
rekening behoefde te houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet van Buijs kan worden verlangd, daaronder begrepen doch
niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreur, werkstaking,
werkliedenuitsluiting, belemmeringen of stremmingen in vervoerswegen te land en/of te
water, zoals ten gevolge van te hoge of te lage waterstanden, wegafsluitingen, ijsgang,
gladheid, mist e.d.; buitengewone weersomstandigheden; brand, broei, stof of
explosiegevaar van/in aangekomen lading; ernstige storingen in het bedrijf van Buijs of diens
leveranciers; maatregelen van overheidswege of bevoegde instanties; het in gebreke zijn c.q.
blijven van leveranciers van Buijs inzake bedrijfskritische onderdelen en/of grondstoffen,
waaronder elektriciteit, gas( -olie), water.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Buijs en haar opdrachtgever en/of contractspartij is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
16. Authentieke tekst
Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden alsmede de
daarin genoemde branchevoorwaarden- of condities en een vertaling daarvan in een
vreemde taal prevaleert de Nederlandse tekst.
Ad F:

Bijzondere Bepalingen ter zake van verhuur, al dan niet met bedienend personeel

Op huurovereenkomsten, al dan niet met bedienend personeel, zijn naast de hiervoor onder A
genoemde “Algemene Voorwaarden” de volgende “Bijzondere Bepalingen” van toepassing, wanneer
werkzaamheden niet vallen onder onderdeel A-E, zoals bedoeld in artikel 2 sub F. De Bijzondere
Bepalingen vullen de algemene bepalingen aan. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene en
bijzondere bepalingen, prevaleren de bijzondere bepalingen boven de algemene bepalingen.
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1. Algemeen
1.1.

Verhuurder, hierna te noemen “Buijs”, verbindt zich jegens de huurder om nader
gespecificeerde zaken ten titel van huur in gebruik af te staan, gelijk de huurder zich verbindt
deze zaken van Buijs ten gebruike in huur aan te nemen.

1.2.

De huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst
voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de
huurtijd terug te leveren, één en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

2. Huurtarieven
2.1.

Het huurtarief van het gehuurde is de vooraf overeengekomen huurprijs per tijdseenheid,
en/of een gebruikseenheid, en/of naar prestatie-eenheid, zoals die is vermeld is op de
huurovereenkomst, exclusief B.T.W. enige andere belasting of heffing, hoe ook genaamd.

2.2.

Verhuurder behoudt zich het recht voor om dagen met onwerkbaar weer en feestdagen
volledig mee te tellen bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van het
huurtarief.

2.3.

Het huurtarief is gebaseerd op werkzaamheden waarvoor het gehuurde geschikt is, en die
geen bijzondere slijtage aan het object met zich meebrengen. Indien huurder voornemens is
het gehuurde voor andere doeleinden in te zetten, waarbij zich een verhoogd risico op
schade of bijzondere slijtage voordoet, is de huurder verplicht dit vroegtijdig te melden zodat
de mogelijkheid voor de Buijs bestaat om het huurtarief dientengevolge aan te passen of
meer geschikt materieel in te zetten. Eventuele kosten die zich bij het achterwege laten van
bovengenoemde meldingsplicht mochten voordoen, zullen in het geheel doorberekend
worden aan de huurder.

2.4.

Niet in de huurprijs inbegrepen zijn brandstofkosten, accuwater, hydraulische olie,
smeermiddelen, dagelijks onderhoud e.d.

3. Huurperiode
3.1.

De objecten worden verhuurd voor periodes van gehele dagen, weken en/of maanden
gerekend in hele dagen, tenzij anders overeengekomen. De huurtermijnen zijn ondeelbaar.
Voor een onvolledige periode is de opdrachtgever een huurtermijn voor een volledige periode
verschuldigd.
De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer
specifiek:
A. indien is bedongen dat huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie
komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Buijs aan de huurder wordt
overhandigd;
B. indien is bedongen dat Buijs de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het
tijdstip waarop Buijs het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking
heeft gesteld.
De huurtermijn eindigt feitelijk:
A. indien is bedongen dat huurder het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie
retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Huurder aan Buijs is overhandigd,
tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
B. indien is bedongen dat Buijs het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift
gestelde afmelding van het gehuurde door de huurder, op de datum zoals in
deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in
artikel 3.7;
C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Buijs aan de
Huurder wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn uiterlijk om 17.00 uur.
Indien huurder het gehuurde niet tijdig retourneert, dan vangt daarmee een nieuwe
huurtermijn aan.

3.2.

De door huurder verschuldigde huurprijs wordt, tenzij anders is overeengekomen, berekend
vanaf de dag waarop de goederen volgens de huurovereenkomst ter beschikking staan van
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de huurder tot en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de
goederen bij de Buijs zijn terugbezorgd c.q. door de Buijs zijn teruggehaald.
3.3.

Wanneer het verhuurde voortijdig wordt terug geleverd, blijft de huursom over de gehele
overeengekomen huurtijd verschuldigd.

3.4.

Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de datum voor aflevering bepaald door de
huurder wordt afgehaald, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode
verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de huurder ter beschikking
wordt gehouden. Indien de huurder niet onverwijld na onze sommatie het gehuurde afhaalt, is
Buijs gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs
onverkort verschuldigd blijft.

3.5.

Buijs behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode
deze niet te verlengen.

3.6.

Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de
huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door één der partijen aan de
medecontractant, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen.

3.7.

De huurder is te allen tijde verplicht het gehuurde per e-mail of telefonisch af te melden.
Indien de gehuurde zaak per e-mail wordt afgemeld, dan zal als laatste huurdag hebben te
gelden de datum van ontvangst van dit bericht. Afmeldingen welke per e-mail na 17.00 uur
ontvangen worden, worden geacht de volgende dag te zijn geschied. Indien de gehuurde
zaak telefonisch wordt afgemeld, heeft als laatste huurdag te gelden de datum van
telefonische afmelding. Totdat afmelding op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden,
blijft de huurder verplicht de huurpenningen te voldoen.

3.8.

Indien het gehuurde, door welke omstandigheid dan ook, tijdelijk niet ter bedrijfsklare
beschikking van de huurder heeft gestaan, blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd.

4. Tussentijdse beëindiging
4.1.

De huurovereenkomst kan, naast die gevallen als bedoeld in artikel 11 van de Algemene
Voorwaarden, door Buijs steeds tussentijds en onmiddellijk worden beëindigd zonder
aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in de volgende gevallen:
-

-

als enigerlei vorm van beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende
goederen van de huurder of op een gedeelte daarvan of op het object;
als een voor de uitoefening van het bedrijf van de huurder noodzakelijke vergunning
of inschrijving wordt ingetrokken c.q. niet verlengd wordt;
als naar het oordeel van de Buijs omstandigheden bij huurder intreden, welke een
aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen en/of de normale
afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren;
als het verhuurde ernstig wordt beschadigd of tenietgaat of ernstig vermoeden
daartoe bestaat;
als het gehuurde buiten het verzekerde dekkingsgebied wordt gebracht;
als de onderhoud- en/of reparatiekosten, die krachtens deze overeenkomst voor
rekening van Buijs komen, een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan Buijs bij
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

4.2.

Ingeval van beslaglegging op huurders goederen alsmede in geval van surséance of
faillissement, is huurder gehouden de beslagleggende deurwaarder dan wel de curator of
bewindvoerder direct erop te wijzen dat het “gehuurde” eigendom is van Buijs en ter staving
daarvan de onderhavige huurovereenkomst ter inzage geeft.

4.3.

De huurder is verplicht Buijs direct telefonisch of per email en aansluitend per aangetekende
brief in kennis te stellen van de in lid 1 en 2 van dit artikel vermelde omstandigheden. Verder
is huurder verplicht onmiddellijk per aangetekend schrijven mededelingen te doen van zijn
eventuele adreswijzigingen, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed
kunnen zijn op de positie van Buijs ten opzichte van de huurder of het object. Buijs kan niet
worden geacht daarmee stilzwijgend te hebben ingestemd.
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4.4.

Tussentijdse beëindiging laat de overige rechten van Buijs jegens de huurder onverlet, tevens
worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

5. Beschikbaarstelling
5.1.

Buijs draagt er zorg voor dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande
wettelijke voorschriften.

5.2.

Tenzij beschikbaarstelling op locatie is overeengekomen, wordt vanaf de aanvang der
huurperiode het gehuurde bij Buijs zijn terrein, kade, opslag of magazijn beschikbaar gesteld.
De huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending/ transport c.q. afvaart te
(doen) keuren, indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde
geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak geleverd te zijn.

6. Risico
6.1

Gedurende de gehele huurperiode is het volledig risico – inclusief transportrisico wanneer
huurder zelf transport verzorgt – van de gehuurde zaken voor rekening van de huurder,
onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of nalaten enige schade zou zijn veroorzaakt,
evenzeer onverschillig of het gehuurde bestuurd of bediend wordt door beschikbaar gesteld
personeel van Buijs, derhalve óók ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade
aan de gehuurde zaken te vergoeden. Ingeval het transport van de gehuurde zaken door
Buijs geschiedt, is het transportrisico voor Buijs.

6.2.

Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein
gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de
rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.

6.3.

Indien is overeengekomen dat Buijs het transport van het gehuurde verzorgt, dan wordt de
wijze van transport en/of verzending e.d., indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan
Buijs is verstrekt, door Buijs bepaald.

6.4.

Eventuele specifieke wensen van de huurder inzake het transport c.q. de verzending, worden
slechts uitgevoerd indien de huurder verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen
dragen.

7. Verplichtingen huurder en Buijs
7.1.

Het is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de Buijs de goederen/ het
materieel van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op
andere plaatsen en/of werken te stellen. Eveneens is het de huurder niet toegestaan de
goederen/ het materieel onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te
dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

7.2.

Reparaties, groot onderhoud, periodieke keuringen, vervanging van versleten banden en
onderdelen daaronder inbegrepen, veroorzaakt door normale slijtage worden verricht en
komen voor rekening van Buijs, tenzij de huurder in strijd met andere bepalingen in deze
overeenkomst heeft gehandeld.

7.3.

De eigen voorschriften en aanwijzingen van de huurder dienen tijdig voor aanvang in het
bezit te zijn van Buijs, bij gebreke waarvan Buijs niet aan zulke voorschriften en aanwijzingen
is gehouden.

7.4.

Indien het verhuurde inclusief bedienend personeel is verhuurd, dan zal het personeel
handelen naar de instructies van huurder, die voor de juistheid van die instructies volledige
verantwoordelijkheid draagt ongeacht of alleen raaminstructies of gedetailleerde instructies
worden verstrekt. Huurder draagt zorg en risico voor controle op en naleving van instructies.

7.5.

Als Buijs zorgdraagt voor het transport van het gehuurde, geschiedt de aflevering op de
openbare weg of kade. Voorzieningen om op of in de bouwplaats of aan een kade te komen,
dienen door de huurder verzorgd respectievelijk betaald te worden.
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7.6.

De huurder voorziet bij afmelding het gehuurde van voldoende brandstof, accuspanning,
smeermiddelen, koelvloeistof e.d.

7.7.

Gedurende de huurperiode zoals bepaald in artikel F 3.1 is de huurder volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde.

7.8.

Bij aflevering zal Buijs de gebruiker op de hoogte brengen van de werking en het dagelijks
onderhoud van het gehuurde mits deze niet vermeld staan op het verhuurde object en/of
bijgeleverde instructieboek. Het dagelijks onderhoud dient door de huurder uitgevoerd te
worden.

7.9.

De huurder is verplicht bij aflevering het gehuurde te controleren op eventuele gebreken,
beschadigingen e.d. en dit terstond schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan ieder recht
zulks te doen vervalt en worden alle gebreken, beschadigingen e.d. geacht te zijn ontstaan
gedurende de tijd der terbeschikkingstelling, zodat huurder daarvoor aansprakelijk is.

7.10.

Defecten of schaden die veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik van het gehuurde of
gebruik voor andere doeleinden, dan die waarvoor het gehuurde geschikt is, dan wel door
onvoldoende dagelijks onderhoud, gebruik van verkeerde brandstof of smeermiddelen,
overbelasting, verkeerde plaatsing of verkeerd aansluiten aan een spanningsbron, zijn voor
rekening van huurder.

7.11.

Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle ter zake geldende
veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in
acht te nemen. Huurder vrijwaart Buijs voor alle schade voortvloeiende uit het niet door
huurder in acht nemen van deze voorschriften.

7.12.

Indien het verhuurde zonder personeel is verhuurd, is de huurder verplicht het gehuurde met
bekwaam en gediplomeerd personeel te bemannen. Materieel mag uitsluitend worden
bediend door personeel in het bezit van alle vereiste rijbewijzen/ certificaten/ vaarbewijzen/
licenties.

7.13.

De huurder is verplicht alle afgemelde goederen inclusief alle bijbehorende bescheiden, zoals
instructieboeken, keuringsbewijzen e.d. zo achter te laten of te retourneren dat door Buijs kan
worden gecontroleerd of alle goederen daadwerkelijk compleet zijn.

7.14.

Buijs zal binnen 30 dagen na afmelding van de goederen de huurder aansprakelijk te stellen
voor de niet geretourneerde delen en/of beschadigingen.

7.15.

De huurder is verplicht de goederen zo achter te laten dat derden er geen gebruik meer van
kunnen maken.

7.16.

De huurder dient op alle redelijke tijden Buijs, diens vertegenwoordigers of verzekeraars in
staat te stellen het verhuurde, dat zich bevindt onder de huurder, te controleren, te
beproeven, af te stellen, te repareren of te vervangen. Buijs zal bij het uitvoeren van deze
werkzaamheden de huurder zo min mogelijk hinderen.

7.17.

De huurder draagt zorg voor eventueel verplichte voorzieningen, zoals afzettingen,
veiligheidsinstructies en -voorzieningen en verlichting.

8. Gebruik
8.1.

Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en
bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en
beschadiging. Daarbij dient de huurder alle maatregelen te treffen die in redelijkheid van haar
verwacht mogen worden.

8.2.

Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Buijs
uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Buijs
eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl hierbij alleen originele
onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale
slijtage zijn voor rekening van Buijs, alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of
ondeskundig gebruik zijn voor rekening van de huurder. Mankementen en schades dienen
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terstond doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan hiervan schriftelijk (bij voorkeur per
email) aan Buijs te worden gemeld.
8.3.

Gedurende de huurperiode is Buijs te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van
gebruik van het gehuurde te controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld
toegang tot het gehuurde te verlenen.

8.4.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buijs is het niet toegestaan het gehuurde
buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de
huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

9. Teruglevering
9.1.

Na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren
in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren op het terrein van, of bij de
opslagruimte of het magazijn van Buijs.

9.2.

Indien de gehuurde zaken om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde of
onbeschadigde toestand aan Buijs worden teruggekeerd is de huurder verplicht alle kosten
m.b.t. de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan Buijs te vergoeden. Bij
teruglevering heeft de huurder het recht de toestand van de gehuurde zaken door een
deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waarvan het door Buijs op te stellen
schaderapport beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door Buijs geconstateerde gebreken
rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.

9.3.

Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van schade aan de gehuurde
zaken wordt de huurperiode dien conform verlengd en verplicht de huurder de
overeengekomen huurprijs door te betalen.

10. Aansprakelijkheid en verzekering bemande en onbemande verhuur (aanvulling op artikel 7
van de Algemene Voorwaarden)
10.1.

Wanneer Buijs adviezen geeft over bijvoorbeeld de uitrusting, de te verwachten
werkvoortgang e.d., dan geschiedt zulks naar beste weten, maar zonder enige garantie. Aan
dergelijke adviezen kan de huurder nooit enig recht ontlenen om Buijs niet te betalen of
schadevergoeding te eisen.

10.2.

Buijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door te late levering,
onoordeelkundig of onrechtmatig gebruik of stilstand van het gehuurde is ontstaan.

10.3.

Buijs is niet aansprakelijk voor schade of vertraging wegens overmacht, zoals bedoeld in
artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.

10.4.

Boetes of ander heffingen opgelegd wegens feiten of evenementen, welke tijdens de
huurperiode met betrekking tot het gehuurde hebben plaats gevonden, komen voor rekening
van huurder.

10.5.

Buijs draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. Buijs zal
derhalve in geen geval voor enig gebrek of schade aansprakelijk kunnen worden gesteld. De
huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren dan wel de
ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van
vermeende tekortkoming aan de zijde van Buijs, behoudens indien deze tekortkoming te
wijten is aan opzet van Buijs zelf. In het bijzonder is Buijs niet aansprakelijk voor enige
schaden door huurder of derden geleden ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf
van Buijs, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn
geweest als gevolg van normale slijtage van de verhuurde zaken.

10.6.

Buijs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die met het gehuurde aan zaken
huurder of derden wordt toegebracht. Huurder vrijwaart Buijs voor alle aanspraken van
derden op schadevergoeding welke het gevolg zou zijn van of veroorzaakt door het (gebruikt
van) het gehuurde, als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.
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11. Schade en verlies
11.1

Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de huurder voor
het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Buijs te worden gemeld.

11.2

In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is huurder verplicht dit onmiddellijk na
ontdekking aan Buijs te melden en van de diefstal uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking
aangifte te doen bij de politie. Tevens is huurder verplicht (een kopie van) het proces-verbaal
van aangifte aan Buijs te overleggen.

11.3

In afwijking van het in artikel 3 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde
zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn
ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode.
Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot
de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 3 omschreven wijzen.

11.4

Indien huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte
aan Buijs te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de
in artikel 10 genoemde verzekeringen geen dekking biedt.

11.5.

Buijs heeft het verhuurde WA(M)-verzekerd. Huurder is niet onder enige verzekering van
Buijs meeverzekerd. Huurder is gehouden om zich te verzekeren tegen risico’s van schade
aan of verlies van het gehuurde. Buijs dient in zulke gevallen als medeverzekerde te worden
beschouwd. Eigen risico op zulke verzekering is voor rekening van huurder.

11.6

Bij diefstal of (economische) total-loss van het gehuurde, verplicht de huurder
Zich om de schade aan Buijs te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog
mogelijk is, verplicht de huurder 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 huurder aansprakelijk voor
alle overige dientengevolge door Buijs geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar
niet uitsluitend: expertisekosten, vervoer/ bergingskosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

11.7

Voor vermiste zaken, waarvoor door Buijs reeds de dagwaarde aan de huurder
is doorbelast en die later alsnog door de huurder wordt gevonden en geretourneerd,
is de Huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze
wordt door Buijs in mindering gebracht op de aan de huurder te retourneren
vergoeding van de dagwaarde.

11.8

De door of namens Buijs gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van
schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor
rekening van de huurder. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord
dat een expertise op kosten van huurder wordt uitgevoerd, door een
door Buijs aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door Buijs wenselijk
wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Buijs.

11.9

Huurder is aansprakelijk voor schade aan of verlies van het gehuurde, ongeacht of zij schuld
heeft.
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