Huurcondities Interal T.C. bv
Artikel 1
1.1
1.2

Artikel 2
2.1

2.2

2.3

Tenzij schriftelijk een andere huurperiode is overeengekomen, is deze overeenkomst aangegaan voor de tijd van maximaal drie maanden,
gerekend van de op het huurkontrakt vermelde aanvangsdatum.
Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen ( ook zaterdagen, zondagen en vrije dagen) meegerekend en telt een gedeelte van een dag
als een gehele dag. Bij huurperiode van 1 week wordt week gerekend als 5 werkdagen.

Bij de aanvang van de huurovereenkomst dient huurder het gehuurde zelf bij de verhuurder op te halen en bij het einde van de overeenkomst
dient de huurder het gehuurde bij verhuurder terug te bezorgen, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat verhuurder zich met het
brengen en/of terughalen van het gehuurde zal belasten. Indien dit het geval is zullen de kosten van het brengen en terughalen van het
gehuurde aan huurder in rekening worden gebracht.
Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder het gehuurde aan huurder zal bezorgen, zal verhuurder er naar streven het gehuurde op
de overeengekomen leveringsdatum te bezorgen. Indien verhuurder om welke reden dan ook het gehuurde niet tijdig aan het adres van
huurder aflevert, zal huurder geen recht hebben op vergoeding van schade ten gevolge van het niet of niet tijdig bezorgen van het gehuurde
door verhuurder.
Indien huurder bij het laden en/of lossen van het gehuurde gebruik maakt van diensten van de werknemer van verhuurder, geschiedt dit voor
risico van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door huurder geleden schade ten gevolge van door deze werknemer gemaakte fouten.

Artikel 3
Huurder dient het gehuurde in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij het gehuurde heeft ontvangen bij de aanvang van de huur. Tenzij
hiervan op het huurkontrakt melding is gemaakt wordt de huurder geacht het gehuurde zonder gebreken en in geheel gereinigde staat te
hebben ontvangen.
Artikel 4
4.1
4.2
4.3

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is huurder verplicht voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt aan verhuurder een door
verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen.
Indien na het einde van de huurovereenkomst het gehuurde aan verhuurder is terugbezorgd, is verhuurder verplicht de waarborgsom aan
huurder te restitueren, onder aftrek van verhuurder nog toekomende huurpenningen en/ of schadevergoeding en/of kosten.
Indien op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst de alsdan totaal door huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van
de waarborgsom overschrijden is verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom door huurder met een door verhuurder vast te stellen
bedrag te verzoeken. Indien huurder aan dit verzoek tot aanvulling geen gevolg geeft, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 5
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen moet huurder alle betalingen aan verhuurder à contant verrichten, zonder dat huurder gerechtigd is
zich op enige korting of compensatie te beroepen.
Artikel 6
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
Artikel 7
7.1

7.2

7.3

7.4

Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en het als een goed huisvader te verzorgen. Indien huurder bij
de aflevering van het gehuurde door verhuurder bedieningsvoorschriften zijn overhandigd, dan dienen deze in acht genomen te worden.
Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.
Zonder schriftelijke toestemming van verhuurder is huurder niet gerechtigd het gehuurde weder te verhuren of aan anderen in gebruik af te
staan.
Huurder dient verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op het
gehuurde indien huurders faillissement wordt uitgesproken, indien aan hem ( voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of anderszins
het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder voornemens is Nederland metterwoon te verlaten. In geval van beslag is huurder
verplicht om de beslag leggende instantie onverwijld inzage te geven van de onderhavige huurovereenkomst.
Huurder is verplicht de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.

Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder schriftelijke toestemming van
verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen aan of reparatie van het gehuurde zal uitsluitend door verhuurder in eigen
werkplaats kunnen geschieden.
Indien het gebrek of schade aan het gehuurde buiten schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder slechts het recht op vervanging van het
betreffende gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enig door huurder geleden schade ten
gevolge van enig gebrek en/of schade aan het gehuurde.
Alle schade aan het gehuurde ten gevolge van onvakkundige behandeling hiervan door huurder of derden aan wie huurder het gehuurde ten
gebruik heeft afgestaan en alle andere schade ten gevolge van enige oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, wordt door
verhuurder voor rekening van huurder gerepareerd.
Indien huurder buiten staat is om, om welke reden dan ook, het gehuurde aan verhuurder terug te (laten) bezorgen, is huurder verplicht aan
verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van (in ieder geval) de vervangingswaarde van het
gehuurde.

Artikel 8
Het gehuurde is gedurende de looptijd van de huurovereenkomst voor risico van huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade,
hoe ook ontstaan, welke het gehuurde na de in ontvangst neming door huurder mocht oplopen, noch voor indirecte schade. Voor schade die
aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen ontstaan, is verhuurder evenmin
aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van het bestaan van een
constructiefout in het gehuurde veroorzaakte schade aanhangig maken.
Artikel 9
9.1
9.2
9.3

9.4

Deze overeenkomst kan binnen de artikel 1 bedoelde termijn van drie maanden door huurder te allen tijde met onmiddellijke ingang worden
beëindigd, door teruggave door huurder van het gehuurde aan verhuurder.
Indien partijen zijn overeengekomen, dat verhuurder het gehuurde bij de beëindiging van deze overeenkomst door huurder zal ophalen bij
huurder, dient huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
Verhuurder kan deze overeenkomst, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang beëindigen indien huurder
geen gevolg geeft aan het verzoek van verhuurder de waarborgsom aan te vullen of indien de huurder enige andere verplichting uit deze
overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.
Verhuurder kan deze overeenkomst eveneens met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien
beslag wordt gelegd op huurders onroerende of roerende goederen of op het gehuurde , indien huurder(voorlopige) surséance van betaling
wordt verleend, indien huurder in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder
overlijdt of Nederland metterwoon verlaat.

Artikel 10
Wijzigingen en/of aanvullingen en/of ( gedeeltelijke) annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
Artikel 11
Alle geschillen, voortvloeiend uit of in verband staande met de onderhavige overeenkomst zullen - zulks met uitzondering van de geschillen,
welke tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren - onderworpen worden aan het onderdeel van de bevoegde rechter, in de plaats waar
verhuurder is gevestigd.
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