
        Huurvoorwaarden  
 

 

Upside-down Rental & Facilities, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58181482. 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Upside-down Rental & Facilities aangegane 
huurovereenkomsten. 
 
Offertes en 
bestellingen  
 

Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder en/ of 
huurder worden ingetrokken. Uiterlijk 5 werkdagen voor gewenste levering door verhuurder dient 
huurder hiertoe opdracht te hebben verstrekt aan verhuurder, welke door verhuurder schriftelijk zal 
worden bevestigd. Eventuele wijzigingen in de geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk de 
werkdag voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering tot 12.00 uur worden 
doorgegeven.  De geoffreerde artikelen worden in optie genomen totdat de gereserveerde artikelen 
verhuurd kunnen worden aan een andere huurder dan wel tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan 
een levering. 

Huurprijzen  
 

De door verhuurder gehanteerde prijzen gelden voor 1 dag. Voor elk dag langer geldt een toeslag 
van 15% van het dagtarief. De huurprijzen zijn exclusief BTW, transport, verzekering en overige 
kosten. 

Huurtermijn  
 

De dag voor gebruik en de dag na gebruik gelden als transportdagen. De transportdagen worden 
niet als extra huurdagen berekend. Ook de zondag wordt niet als extra huurdag berekend.  

Schoonmaakkosten  
 

De huurgoederen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd. De huurder dienst het 
gehuurde schoon en droog te retourneren. Indien het gehuurde nat, vuil of onvoldoende gereinigd 
retour komt, worden schoonmaakkosten doorberekend. Deze kosten kunnen oplopen tot 20% van 
het totale huurbedrag. 

Transport  
 

Voor bezorgen en/of retour halen worden transportkosten in rekening gebracht, welke afhankelijk 
zijn van afstand-, laad- en lostijd. Het bezorgen en retour halen van de verhuurde goederen wordt 
gepland tussen 09.00 en 17.00 uur. In voorkomende gevallen kan een dagdeel [09.00 – 13.00 uur 
of 13.00 – 17.00 uur] overeengekomen worden. Als huurder het bezorgen of afhalen op een 
afgesproken tijdstip wil laten plaatsvinden, wordt een toeslag op de normale transportkosten 
berekend. De gehuurde goederen worden uitsluitend afgeleverd op de begane grond en goed 
toegankelijk verhard terrein van de door huurder opgegeven bestemming op maximaal 10 meter 
afstand van de transportwagen. 
Indien mocht blijken – ter beoordeling van de verhuurder – dat de opgegeven bestemming 
ongeschikt is om de goederen te leveren, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst 
eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal naast de reeds door verhuurder gemaakte kosten tevens een 
bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening worden gebracht bij huurder.  
De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 09.00 uur op dezelfde wijze als waarop ze zijn 
afgeleverd, gereed te staan (op de begane grond). Ingeval door verhuurder extra kosten moeten 
worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door huurder zullen deze 
eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht. De laad- en losplaats dienen 
goed bereikbaar te zijn voor transportwagens inclusief aanhangwagens met wettelijke maximale 
afmetingen. 
Alle beperkingen in bereikbaarheid dienen bij bestelling schriftelijk aan verhuurder gemeld te 
worden. 

Zelf ophalen  
 

Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derden, die al dan niet van huurder 
daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van verlies en/of kwaliteitsvermindering van het 
gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de huurder.  

Controle  
 

De goederen dienen op de datum van levering door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten 
van de huurder moeten op de bezorg dag aan verhuurder worden meegedeeld. Indien de huurder dit 
achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder de op- en/ of 
aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en 
onbeschadigde staat te zijn geleverd. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de 
huurder het recht tot reclameren. De verhuurder zal bij het retour brengen/ halen van de gehuurde 
goederen in het magazijn een telling verrichten. Deze telling is binden voor beide partijen. 

Legitimatie  
 

Bij het in ontvangst nemen van de huurgoederen dient de huurder of een daartoe bevoegd of 
gevolmachtigd persoon zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 

Aansprakelijkheid  
 

Na ontvangst van de huurgoederen – zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door huurder 
afgehaald en vervoerd – is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of 
op enigerlei wijze verloren gaan hiervan. Ingeval hiervan zullen door verhuurder bovenop de 
huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening 
worden gebracht. De huurder dient de goederen te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, en 
met name aan weersomstandigheden met een windkracht boven 7 beaufort. De huurder is tevens 
aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.  
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Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband 
houdende met het gebruik van het gehuurde. Huurder dient daarom zelf een verzekering af te 
sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal of 
vergaan van het gehuurde.  
Verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet/ niet tijdig aan huurder ter 
beschikking kunnen worden gesteld.  Op het moment van levering dienen de goederen door huurder 
te worden gecontroleerd. Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder kenbaar 
te worden gemaakt.  
De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en 
eventuele gebreken/ beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.  

Borg  
 

De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen. De borg staat vermeld op de 
huurovereenkomst. 

Betaalvoorwaarden  
 

De huurprijs dient vooraf aan de huurperiode bijgeschreven te zijn op de rekening van de 
verhuurder. Betalen op rekening is slechts mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen met de 
verhuurder. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien binnen dit 
termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, behoudt de verhuurder zich het recht voor om een 
incassoprocedure op te starten. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van huurder. 

Annulering  
 

Bij annulering door huurder van de afgesloten huurovereenkomst zal de verhuurder de volgende 
annuleringskosten in rekening brengen: 
20% van de totale huurprijs, bij annulering tot 4 weken voor leveringsdatum, 
50% van de totale huurprijs, bij annulering tot 1 week voor leveringsdatum, 
tot 2 werkdagen voor leveringsdatum 100%. 

Afwijkingen  
 

De te leveren verhuurartikelen kunnen in uitvoering afwijken van de aangeboden artikelen.  
Mondelinge afspraken tussen verhuurder en huurder zijn slechts geldig wanneer deze door 
verhuurder schriftelijk zijn bevestigd. 
Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de huurder af en aanvaardt slechts 
afwijkingen van de huurvoorwaarden, indien verhuurder schriftelijk met deze afwijkingen heeft 
ingestemd. 
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