
Algemene Verhuurvoorwaarden
Het Amagard Rental programma is eigendom van 

Kranendonk B.V., hierna te noemen verhuurder.

1. Definities
Opdracht: iedere overeenkomst die wordt aangegaan 

met verhuurder;

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die met 

verhuurder een overeenkomst sluit;

Materialen: al hetgeen door verhuurder krachtens 

overeenkomst aan een opdrachtgever/huurder ter 

beschikking wordt gesteld dan wel wordt gebruikt bij 

uitvoering van de opdracht.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing 

op alle offertes en overeenkomsten voor het 

verhuren van materialen die worden aangeleverd 

door verhuurder.

2.2 Eventueel van toepassing verklaarde algemene 

voorwaarden van de huurder, die met verhuurder 

een overeenkomst sluit, worden uitgesloten. 

Iedere overeenkomst wordt aangegaan 

onder de ontbindende voorwaarde dat de 

Verhuurvoorwaarden van verhuurder van 

toepassing zijn.

2.3 Van deze Verhuurvoorwaarden en het gestelde 

in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke door 

beide partijen getekende overeenkomst worden 

afgeweken. Indien in zo’n geval op één of meer 

punten van deze Verhuurvoorwaarden wordt 

afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan 

onverkort van kracht.

2.4 Deze verhuurvoorwaarden zijn aanvullend op 

onze Algemene Voorwaarden, welke te vinden 

zijn op onze webshop www.amagard.com. Op 

alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende 

overeenkomsten met verhuurder en deze 

Verhuurvoorwaarden is Nederlands recht van 

toepassing.

3. Totstandkoming en inhoud van 
overeenkomsten
3.1 Opgaven, specificaties en afbeeldingen verstrekt 

door verhuurder betreffende maat, capaciteit 

en gewicht van de materialen gelden slechts 

ter indicatie. Voor schade veroorzaakt door 

onjuistheden en afwijkingen kan verhuurder 

nimmer aansprakelijk gehouden worden.

3.2 Overeenkomsten komen tot stand zodra 

verhuurder een door de huurder gegeven 

opdracht heeft aanvaard door middel van een 

opdrachtbevestiging. Eventuele wijzigingen/

aanvullingen op een overeenkomst, alsmede 

acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te 

vinden dan wel schriftelijk te worden bevestigd.

3.3 Afwijkingen en/of aanvulling op gedane 

bestellingen binden verhuurder alleen, 

indien deze door verhuurder schriftelijk zijn 

geaccepteerd en bevestigd.

3.4 Verhuurder heeft steeds het recht om het 

huurobject door gelijkwaardig materieel te 

vervangen, zonder dat dit voor de huurder enig 

recht op schadevergoeding geeft. 

4.  Prijzen en tarieven
4.1 Prijzen en tarieven op de webshop gelden slechts 

voor de besteldatum, in euro’s, inclusief BTW, 

tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 De door de huurder verschuldigde huurprijs 

wordt berekend vanaf de dag volgend op de 

werkdag waarop de materialen zijn afgeleverd op 

het aangegeven leveradres.

4.3 Kosten van extra brandstof (meer dan reeds 

aanwezig) en eventuele verzekering zijn voor 

rekening van huurder. Bijvullen van de brandstof 

in de trilplaten mag enkel met Aspen 4 benzine.

5.  Aflevering en ingang huurperiode
5.1 Levering vindt plaats door overhandiging van 

de materialen aan de huurder. Verhuurder 
verzorgt het transport en de aflevering van de 
gehuurde materialen, tenzij onderling schriftelijk 
anders is overeengekomen. De huurder 
verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de 
plaats van bestemming voor vrachtverkeer goed 
toegankelijk is. 

5.2 Bij overschrijding van de levertermijn is de 
huurder gerechtigd om verhuurder per email 
een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, 
welke termijn in ieder geval niet korter dan twee 
werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst 
van het emailbericht door verhuurder.

5.3 Komt de verhuurder ook deze termijn niet na, dan 
is huurder gerechtigd om de Overeenkomst te 
ontbinden. Verhuurder is echter in geen geval tot 
enige schadevergoeding gehouden.

5.4 De verhuurperiode gaat in de dag volgend op 
de werkdag van levering van de gevraagde 
materialen.



6.  Borgsom
6.1 Voor alle verhuurmaterialen geldt een borgsom, 

deze staat gespecificeerd bij elk product op 

de webshop. Deze dient direct bij bestelling 

voldaan te worden, het bedrag hiervoor wordt 

automatisch toegevoegd aan de winkelwagen. 

6.2 Na afloop van de huurperiode zal deze 

waarborgsom binnen 5 werkdagen aan de 

huurder worden geretourneerd (naar keuze van 

verhuurder via dezelfde betaalmethode als de 

bestelling óf op het bekende rekeningnummer), 

onder aftrek van hetgeen huurder nog aan 

verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst 

verschuldigd is.

7. Beëindiging overeenkomst
7.1 De verhuurperiode eindigt op 00.00uur van de 

7e dag na ingang van de verhuurperiode. Vanaf 

einde verhuurperiode heeft de huurder de 

plicht tot teruggave en dient huurder zorg voor 

te dragen dat de materialen gereedstaan voor 

afhaling (transport) en dat deze dagelijks tussen 

± 07.00 en 19.00 opgehaald kunnen worden, in 

exact dezelfde staat als deze aangeleverd zijn. 

Indien bij afhaling niemand aanwezig is, kan 

verhuurder de materialen toch terugnemen. 

Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of 

het gehuurde in goede staat of het juiste aantal 

door de huurder is achtergelaten, rust op huurder 

uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

7.2 Verhuurder behoudt na beëindiging van de 

huurovereenkomst om welke reden dan ook de 

volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst 

voor de huurder voortvloeiende verplichtingen, 

waaronder het recht op betaling van de huur, 

vergoeding van schade aan materialen c.q. 

vermissing daarvan.

8. Reclames
8.1 Onder reclames worden verstaan alle klachten 

van de huurder ten aanzien van (de uitvoering 

van) de opdracht.

8.2 Reclames dienen, op straffe van 

rechtsverwerking, schriftelijk en gemotiveerd 

uiterlijk binnen 8 dagen na beëindiging van de 

uitvoering van de opdracht te zijn ingediend.

8.3 De huurder is verplicht bij (af)levering het 

gehuurde en/of de materialen te controleren 

op eventuele gebreken, beschadigingen e.d. en 

dit binnen 24 uur schriftelijk bij verhuurder te 

reclameren. Hierna vervalt ieder recht zulks te 

doen en worden alle gebreken, beschadigingen 

e.d. geacht te zijn ontstaan na (af)levering en/

of gedurende de tijd der terbeschikkingstelling, 

zodat huurder daarvoor aansprakelijk is.

9.  Verzekeringen en schade
9.1 De huurder is volledig verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor de in huur genomen materialen 

vanaf het tijdstip van aflevering tot afhaling van 

de materialen door de vervoerder.

9.2 Het is de huurder zonder schriftelijke 

toestemming van verhuurder niet toegestaan 

de materialen onder te verhuren, ten verkoop 

aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te 

bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. 

Evenmin is het de huurder toegestaan om zonder 

schriftelijke toestemming van verhuurder de 

materialen van de plaats of het werk, waarvoor 

deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op 

andere plaatsen en/of werken op te stellen.

9.3 De huurder verplicht zich voor de materialen zorg 

te dragen en hier verantwoord mee om te gaan. 

Indien de materialen als gevolg van een schade of 

een risico verloren gaan of beschadigd worden, 

of uit de macht van de huurder geraken, dan 

dient huurder de verhuurder direct doch uiterlijk 

binnen 24 uur te informeren. Indien er sprake 

is van nalatigheid, wordt de door verhuurder 

geleden schade doorberekend aan de huurder. 

De schade zal worden berekend op basis van 

vervangingswaarde. Tevens dient huurder de 

huurprijs tot het einde van de huurperiode zoals 

vermeld in de huurovereenkomst, verlengingen 

daaronder begrepen, aan verhuurder te voldoen.

9.4 De huurder is verplicht preventieve maatregelen 

te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals 

bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) 

gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, 

afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden 

plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.

9.5 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel 

noodzakelijke reparaties door of namens 

verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts 

na voorafgaande schriftelijke toestemming 

van verhuurder eventuele reparaties (laten) 

uitvoeren, door deskundig personeel, terwijl 

hierbij alleen originele onderdelen mogen 

worden gebruikt. Reparatiekosten tengevolge 

van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening 

van verhuurder. 

9.6 Alle kosten tengevolge van overbelasting en/



of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van 

de huurder. Defecten 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, zoals bijvoorbeeld de olie 

op peil houden, gebruik van verkeerde brandstof 

of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde 

plaatsing of verkeerd aansluiten aan een 

spanningsbron, zijn voor rekening van huurder.

9.7 Nadat verhuurder het gehuurde aan haar adres 

heeft terugontvangen, worden de materialen 

gecontroleerd. Het afhalen van materialen is 

niet te beschouwen als een dergelijke controle. 

Verhuurder houdt het recht om binnen een 

redelijke termijn van maximaal 5 dagen bij de 

huurder te reclameren, dat het gehuurde niet 

in goede staat is terugontvangen. De huurder 

is aansprakelijk voor de binnen deze termijn 

geconstateerde schade. Bij teruglevering 

heeft de huurder het recht de toestand van 

de gehuurde materialen door een deskundige 

te doen vaststellen, bij gebreke waarvan het 

door verhuurder op te stellen schaderapport 

beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door 

verhuurder geconstateerde gebreken rust op 

haar geen andere bewijslast dan overlegging van 

een gespecificeerde rekening. 

9.8 Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht 

alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en 

andere (bedienings-) voorschriften ook vanwege 

de overheid in acht te nemen, zoals het dragen 

van persoonlijke bescherming. Huurder vrijwaart 

verhuurder voor alle schade voortvloeiende uit 

het niet door huurder in acht nemen van deze 

voorschriften. 

10. Aansprakelijkheidsbeperking
10.1 Verhuurder is tot geen verdergaande 

schadevergoeding jegens de huurder of 

derden gehouden dan die welke uit wettelijke 

aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum 

van het terzake verzekerde bedrag en voor zover 

de aansprakelijkheidsverzekering van verhuurder 

dekking biedt.

10.2 Verhuurder is niet gehouden tot vergoeding van 

directe of indirecte schade uit welken hoofde dan 

ook, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

10.3 Verhuurder is niet aansprakelijk jegens de 

huurder of derden voor schade veroorzaakt door 

opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie 

zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst 

bedient, in wiens dienst dezen ook staan.

10.4 Ook is verhuurder niet aansprakelijk jegens de 

huurder of derden voor schade veroorzaakt 

door de door verhuurder gebruikte hulp- of 

vervoermiddelen.

10.5 Een en ander behoudens voor zover de wet de 

verplichting tot schadevergoeding bij verhuurder 

legt en behoudens die gevallen waarin sprake 

is van opzet of grove schuld aan de zijde van 

verhuurder.

10.6 Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle 

aanspraken van derden verband houdende met 

het door verhuurder aan huurder verhuurde 

huurobject.

11. Bevoegde rechter
11.1 De absoluut bevoegde rechter in het 

arrondissement waarin verhuurder is gevestigd, 
is bevoegd de geschillen die uit de tussen 
verhuurder en huurder gesloten overeenkomsten 
voortvloeien te berechten, tenzij verhuurder 
ervoor kiest om de rechter van de woon-/
vestigingsplaats van huurder in te schakelen.


