
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HULSTER VERHUUR B.V. 

 

1. Algemene Bepalingen 

1.1 Definities 

1.1.1 Hulster Verhuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Hulster Verhuur B.V., statutair gevestigd te Zwanenburg en kantoorhoudende te 

2141 BN Vijfhuizen aan de Spaarnwouderweg 1133B; 

1.1.2 Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Hulster Verhuur 

containers, vervoer- of hijsmiddelen dan wel andere hulpmiddelen en/of 

opslagruimte huurt dan wel met Hulster Verhuur een overeenkomst tot 

bewaarneming en/of vervoer van zaken sluit; 

1.1.3 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Hulster Verhuur en Wederpartij (welke 

kan bestaan uit een voor akkoord getekende offerte), krachtens welke Hulster 

Verhuur aan Wederpartij (onbemande) containers, vervoer- of hijsmiddelen, 

andere (til)hulpmiddelen dan wel opslagruimte verhuurt dan wel 

vervoersdiensten verleent dan wel een tussen Hulster Verhuur (bewaarnemer) 

en Wederpartij (bewaargever) gesloten bewaarnemingsovereenkomst; 

1.1.4 Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in die uitoefening van een 

beroep of bedrijf; 

1.1.5 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Hulster Verhuur; 

1.1.6 Specifieke Branchevoorwaarden: de Specifieke Branchevoorwaarden waarnaar 

wordt verwezen onder 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden en die op grond 

van deze Algemene Voorwaarden anderszins (mede) van toepassing zijn 

verklaard op de Overeenkomst, behouden voor zover daarvan wordt afgeweken 

door middel van aanvullende en/of afwijkende bepalingen in deze Algemene 

Voorwaarden;  

1.1.7 Afwijkende Bepalingen: de van de inhoud van de in deze Algemene Voorwaarden 

genoemde Specifieke Branchevoorwaarden afwijkende bepalingen, zoals 

opgenomen onder 2 van deze Algemene Voorwaarden, die prevaleren boven de 

met die Afwijkende Bepalingen strijdige bepalingen uit de bedoelde Specifieke 

Branchevoorwaarden; 

1.1.8 Transport: het vervoer door Hulster Verhuur van zaken, zowel binnen Nederland 

als internationaal; 
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1.1.9 Bewaarneming/opslag: de Overeenkomst waarbij Hulster Verhuur zich jegens 

Wederpartij verbindt tot het in bewaring nemen van zaken; 

1.1.10 Materialen: door Hulster Verhuur aan Wederpartij bij Overeenkomst te verhuren 

containers, vervoer- en hijsmiddelen en andere roerende (til)hulpmiddelen; 

1.1.11 Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door 

Wederpartij aan Hulster Verhuur verschuldigd is. 

1.2 Toepasselijkheid van voorwaarden 

1.2.1 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden 

zijn van toepassing op alle offertes  van Hulster Verhuur en op alle 

Overeenkomsten tussen Hulster Verhuur en Wederpartij. 

1.2.2 Meerdere Overeenkomsten: de Wederpartij met wie een maal met toepassing 

van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de 

toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten 

tussen hem en Hulster Verhuur. 

1.2.3 Voorrangsregeling: bij strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, de 

Afwijkende Bepalingen, deze Algemene Voorwaarden dan wel de Specifieke 

Branchevoorwaarden geldt de navolgende voorrangsregeling: de inhoud van de 

Overeenkomst prevaleert boven de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en 

van de Specifieke Branchevoorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden inclusief 

de daarin opgenomen Afwijkende Bepalingen prevaleren bij toepasselijkheid 

daarvan boven de inhoud van de Specifieke Branchevoorwaarden.  

1.2.4 ‘Battle of the forms’: de toepasselijkheid van door Wederpartij gehanteerde 

algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Op de Overeenkomst tussen Hulster Verhuur en Wederpartij zijn louter deze 

Algemene Voorwaarden inclusief Afwijkende Bepalingen en de in deze Algemene 

Voorwaarden genoemde Specifieke Branchevoorwaarden van toepassing. 

1.2.5 Onverbindende bepalingen: indien één of meer bepalingen van de 

Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de Algemene 

Opslagvoorwaarden onverbindend zou(den) blijken te zijn, blijven de overige 

bepalingen tussen Hulster Verhuur en Wederpartij van kracht. Partijen 

verplichten zich om in dat geval de niet-verbinden bepaling(en) te vervangen 

door wel verbindende bepaling(en) die zo min mogelijk afwijken van de inhoud 

van de niet-verbindende bepaling(en), gelet op doel en strekking van de 

Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke 

Branchevoorwaarden. 
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1.2.6 Wijzigingen/afwijkingen: van de Overeenkomst, van deze Algemene 

Voorwaarden en van de Specifieke Branchevoorwaarden kan slechts bij 

schriftelijke door beide partijen bevoegdelijk getekende overeenkomst worden 

afgeweken. Indien aldus op één of meer punten van de inhoud van deze 

Algemene Voorwaarden of de Specifieke Branchevoorwaarden wordt afgeweken, 

blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht. 

1.2.7 Vindbaarheid en beschikbaarstelling van deze Algemene Voorwaarden: deze 

Algemene Voorwaarden en de hierin genoemde Specifieke Branchevoorwaarden 

zijn te raadplegen, waar toepasselijk ter griffie van de hierna vermelde 

rechtbanken en voorts op www.hulster-verhuur.nl. Ten slotte worden deze op 

aanvraag kosteloos door Hulster Verhuur toegezonden. 

2. Afwijkende bepalingen 

2.1 In alle gevallen gelden in afwijking van wat daaromtrent in deze Algemene 

Voorwaarden en/of de Specifieke Branchevoorwaarden is bepaald de volgende 

Afwijkende Bepalingen. 

2.2 Bevoegde rechter: alle geschillen tussen Hulster Verhuur en Wederpartij zullen in 

eerste instantie exclusief worden beslist door de bevoegde rechter te 

Amsterdam. 

2.3 Toepasselijk recht: op de Overeenkomst tussen Hulster Verhuur en Wederpartij 

is steeds Nederlands recht van toepassing. 

2.4 Betalingstermijn: Wederpartij is in alle gevallen gehouden de facturen van 

Hulster Verhuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder recht op 

opschorting, korting of verrekening. De protesttermijn tegen facturen is tien (10) 

dagen vanaf factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen deze 

termijn is Wederpartij van rechtswege d.w.z. zonder dat een (schriftelijke)  

ingebrekestelling is vereist, in betalingsverzuim. Hulster Verhuur is in dat geval 

vrij om zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling over te gaan tot het 

nemen van incasso- of rechtsmaatregelen. Alle met die maatregelen verband 

houdende redelijke kosten, waaronder buitengerechtelijke en advocaatkosten, 

komen voor rekening van Wederpartij. 

2.5 Onderaannemers/hulppersonen: 

a. Hulster Verhuur is te allen tijde gerechtigd om bij de uitvoering van de 

Overeenkomst gebruik te maken van (de materialen van) derden 

(onderaannemers/hulppersonen). 

b. Voor zover die derden werkzaamheden verrichten binnen het kader van de 

Overeenkomst staat Hulster Verhuur voor deze derden in op dezelfde wijze 

http://www.hulster-verhuur.nl/
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als voor haar eigen ondergeschikten, met inachtneming van het in de 

Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. 

c. Hulster Verhuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden 

als bedoeld in dit artikel 2.5 indien die derden werkzaamheden dan wel 

activiteiten verrichten buiten het kader van de Overeenkomst noch voor 

schade veroorzaakt door opzet of met opzet gelijk te stellen schuld van 

Hulster’s ondergeschikten of van bedoelde derden en/of hun 

ondergeschikten. 

2.6 Reclames: reclames met betrekking tot door Hulster Verhuur verrichte 

werkzaamheden of geleverde diensten en/of de door Hulster Verhuur verhuurde 

Materialen dienen terstond aan Hulster Verhuur te worden medegedeeld en 

uiterlijk binnen twee (2) dagen na het aan het licht komen van het gebrek 

schriftelijk ter kennis van Hulster Verhuur te worden gebracht. Na deze termijn 

vervalt iedere aanspraak en recht op herstel of schadevergoeding. Indien 

garantiebepalingen van derden van toepassing zijn, zijn die garantiebepalingen 

van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst tussen Hulster Verhuur en 

Wederpartij. Indien Hulster Verhuur een reclame gegrond verklaart of een 

reclame door de bevoegde rechter gegrond bevonden wordt, is Hulster Verhuur 

nimmer tot meer gehouden dan tot het herstellen van het gebrek. 

2.7 Overmacht: als overmacht gelden alle omstandigheden welke buiten de 

invloedssfeer, schuld of nalatigheid van Hulster Verhuur liggen en die Hulster 

Verhuur redelijkerwijze verhinderen om de Overeenkomst van haar kant tijdig of 

volledig na te komen. In geval van overmacht blijft de Overeenkomst van kracht 

en worden de verplichtingen van Hulster Verhuur voor de duur van de overmacht 

opgeschort, zonder dat Hulster Verhuur toerekenbaar tekortkomt in de nakoming 

van enige verplichting onder de Overeenkomst en zonder dat Wederpartij 

aanspraak kan maken op schadevergoeding, rente en/of kosten. Alle redelijke 

kosten veroorzaakt door of in verband met de overmacht komen ten laste van 

Wederpartij. 

2.8 Pand- en retentierecht: 

a. Hulster Verhuur is gerechtigd alle zaken, documenten en gelden van 

Wederpartij die Hulster Verhuur uit welken hoofde dan ook onder zich 

heeft, voor rekening en risico van opdrachtgever terug te houden totdat 

alle vorderingen van Hulster Verhuur op Wederpartij, uit welken hoofde 

dan ook, geheel zijn voldaan. 

b. Alle zaken, documenten en gelden die Hulster Verhuur, uit welken hoofde 

dan ook, onder zich heeft of zal verkrijgen, strekken Hulster Verhuur tot 

vuistpand voor alle vorderingen, uit welken hoofde dan ook, die Hulster 

Verhuur ten laste van Wederpartij heeft en/of zal verkrijgen. 
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c. Hulster Verhuur is tevens gerechtigd om voormeld pand- en/of retentie 

recht uit te oefenen voor hetgeen Wederpartij nog aan Hulster Verhuur 

verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande opdrachten. 

2.9 Verzekeringen: Hulster Verhuur sluit nimmer verzekeringen af ten aanzien van 

zaken van Wederpartij waaromtrent zij met Wederpartij een Overeenkomst sluit. 

Wederpartij zal dus steeds zelf tijdig voor adequate verzekering moeten 

zorgdragen. Het voorgaande lijdt slechts uitzondering indien en voor zover 

uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Hulster Verhuur en Wederpartij anders is 

overeengekomen en Wederpartij daartoe Hulster Verhuur voldoende nader heeft 

geïnformeerd omtrent de aard en omvang van de gewenste dekking. 

2.10 Verjaring: elke vordering jegens Hulster Verhuur uit hoofde van de met Hulster 

Verhuur gesloten Overeenkomst verjaart door verloop van twaalf (12) maanden, 

te rekenen vanaf de dag waarop Wederpartij zijn schade dan wel zijn 

vorderingsrecht aan Hulster Verhuur kenbaar heeft gemaakt of anderszins blijk 

heeft gegeven van het bestaan van zijn schade of zijn vorderingsrecht op de 

hoogte te zijn. 

2.11 Beëindiging Overeenkomst: Hulster Verhuur is gerechtigd de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 

tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen of te ontbinden, indien: 

a. Wederpartij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn 

verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit 

voortvloeien; 

b. Wederpartij zijn ondernemingsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt dan 

wel overdraagt aan een derde; 

c. Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aanvraagt, 

failliet wordt verklaard, dan wel geliquideerd of ontbonden wordt; 

d. Wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; 

e. Beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van 

Wederpartij; 

f. (bij consumenten) Wederpartij onder curatele of diens vermogen onder 

bewind wordt gesteld of Opdrachtgever overlijdt. 

2.12 In de in 2.11 geregelde gevallen: 

a. zijn alle vorderingen van Hulster Verhuur op Wederpartij terstond en 

volledig opeisbaar; 

b. is Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van de Materialen aan 

Hulster Verhuur en heeft Hulster Verhuur, zo die teruggave niet 

onmiddellijk plaatsvindt, het recht om de terreinen en gebouwen van 
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Wederpartij te betreden teneinde de Materialen terug te nemen. De 

hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Wederpartij; 

c. is Wederpartij, onverminderd de aan Hulster Verhuur toekomende rechten 

als in 2.8 hierboven genoemd, gehouden de gehuurde Opslagruimte als 

bedoeld in hoofdstuk 4 van deze Algemene Voorwaarden onmiddellijk en in 

ieder geval niet later dan na zeven (7) dagen na sommatie zijdens Hulster 

Verhuur te ontruimen bij gebreke waarvan Hulster Verhuur gerechtigd zal 

zijn zelf tot ontruiming over te gaan en de op het opslagterrein opgeslagen 

zaken tot verhaal van de daarmee gepaard gaande kosten en achterstallige 

huur te (doen) verkopen. 

3. Onbemande verhuur van Materialen  

3.1 Op alle offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten tussen Hulster Verhuur 

(als verhuurder) en Wederpartij (als huurder) betreffende de (onbemande) 

verhuur van Materialen zijn voorts en in aanvulling op het voorgaande de 

navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing. 

3.2 De Overeenkomst tussen Hulster Verhuur en Wederpartij komt (tenzij tussen 

partijen een schriftelijke Overeenkomst ter zake van de verhuur is opgemaakt) 

tot stand zodra bij aanvang van de verhuur van Materialen een schriftelijke 

‘Verhuurbon’ is opgemaakt die door een bevoegde vertegenwoordiger van 

Wederpartij ‘voor akkoord’ wordt getekend. In die Verhuurbon verklaart 

Wederpartij het gehuurde bij aanvang van de huur in deugdelijke, goede en 

onbeschadigde staat ontvangen te hebben, volledig bekend te zijn met de 

gebruiksinstructies en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te 

aanvaarden. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de inhoud van 

de Overeenkomst, de Verhuurbon en de inhoud van deze Algemene 

Voorwaarden. Bij afwijkende bepalingen prevaleert de inhoud van de 

Overeenkomst over de inhoud van de Verhuurbon en de Algemene Voorwaarden 

en prevaleren de bepalingen in de Verhuurbon boven de inhoud van deze 

Algemene Voorwaarden. 

3.3 Ter zake van door fabrikanten en/of importeurs van de Materialen verstrekte 

gegevens (ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, 

technische informatie e.d.) aanvaardt Hulster Verhuur geen enkele 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van die 

gegevens. 

3.4 Wederpartij is bij aanvang van de huur gehouden de Materialen te inspecteren 

op uiterlijk waarneembare gebreken en op de door Hulster Verhuur aangewezen 

locatie op te halen en deze op de datum van het einde van de huur op dezelfde 
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locatie terug te bezorgen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, bijv. dat 

Hulster Verhuur steeds tijdens werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur tegen een 

tevoren overeengekomen vergoeding de Materialen op een door Wederpartij 

aangegeven locatie doet bezorgen en/of laat afhalen, in welk geval Wederpartij 

op straffe van vergoeding aan Hulster Verhuur van de bij gebreke van die 

assistentie noodzakelijk te maken extra kosten assistentie zal verlenen bij het 

lossen resp. laden van de Materialen op de aangeven locatie. Bezorgen en 

afhalen door of namens Hulster Verhuur geschiedt in alle gevallen op de begane 

grond. De datum en het tijdstip van daadwerkelijk bezorgen en/of daadwerkelijk 

afhalen bij begin en einde van de huurtermijn bepalen de daadwerkelijke 

huurtermijn. Van de bezorging en/of aflevering zal een schriftelijk bewijs worden 

opgemaakt, waarin geconstateerde uiterlijke waarneembare gebreken en datum 

en tijdstip van bezorging/afhalen staan vermeld. Daarbij zal steeds een 

bevoegde vertegenwoordiger van Wederpartij aanwezig zijn bij gebreke waarvan 

op Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast rust in het geval van verschil van 

mening tussen partijen over de vraag of de Materialen al dan niet in het 

overeengekomen aantal of in de overeengekomen staat door of namens Hulster 

Verhuur zijn bezorgd of afgehaald. 

3.5 Wederpartij staat er, mede in verband met bestaande verzekeringsdekkingen, 

voor in dat hij en zijn ondergeschikten en hulppersonen, die in opdracht en/of 

onder verantwoordelijkheid van Wederpartij de Materialen bedienen, bekend zijn 

met de bij de Materialen aanwezige gebruikersinstructies en/of overige 

handleidingen en dat zij steeds volgens deze zullen handelen alsmede dat zij 

bekwaam zijn met betrekking tot de bediening en beschikken over de ter zake 

eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, rijbewijzen, certificaten, etc. 

3.6 Wederpartij is gehouden de Materialen bij het einde van de huurtermijn in 

dezelfde goede staat, op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt en voorts schoon 

en gereinigd aan Hulster Verhuur terug te (doen) bezorgen als waarin 

Wederpartij de Materialen bij aanvang van de huur heeft ontvangen. Bij afhalen 

door/namens Hulster Verhuur dienen de Materialen daartoe gereed te staan. 

Wordt hiervan afgeweken dan is Wederpartij gehouden de extra kosten aan o.m. 

arbeidstijd vanwege niet voldoende sorteren/verpakken of reinigen aan Hulster 

Verhuur te vergoeden. 

3.7 Wederpartij draagt gedurende de volledige huurperiode (vanaf feitelijke 

bezitsverschaffing aan Wederpartij op de locatie van Hulster Verhuur bij afhalen 

door de eerste of bij afladen ter locatie van Wederpartij bij bezorging 

door/namens Hulster Verhuur tot feitelijke teruggave ter locatie van Hulster 

Verhuur of, in geval van afhalen door/namens Hulster Verhuur, na belading ter 

locatie van de Wedepartij) het risico voor verlies of beschadiging van de 
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Materialen ongeacht of Wederpartij ter zake schuld treft. Van schade en/of 

verlies zal op het schriftelijk bewijs als bedoeld in artikel 3.4 hiervoor aan het 

einde van de huurperiode een schriftelijke bemerking worden gemaakt.  

3.8 Tijdens de huurperiode aan de Materialen opgekomen schade of verlies van de 

Materialen, dient onmiddellijk na ontdekking en in ieder geval binnen 48 uur na 

het ontstaan ervan door Wederpartij aan Hulster Verhuur te worden gemeld. 

Wederpartij dient van diefstal/vermissing van Materialen ook binnen 24 uur 

aangifte bij de politie te doen. 

3.9 Bij diefstal/vermissing of (economisch) totaal verlies van de Materialen is 

Wederpartij gehouden de dagwaarde (nieuwwaarde op schadedatum minus 

afschrijvingen) aan Hulster Verhuur te vergoeden. In geval herstel nog mogelijk 

is, is Wederpartij gehouden de daarmee gepaard gaande reparatiekosten te 

vergoeden. Datzelfde geldt voor schade aan/diefstal en/of verlies van 

toebehoren van de Materialen. Wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle 

overige door Hulster Verhuur geleden schade (zoals – niet limitatief – redelijke 

expertisekosten, reinigingskosten, winstderving, etc.). 

3.10 Wederpartij is gehouden haar aansprakelijkheid jegens Hulster Verhuur onder de 

Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor schade aan en/of 

(totaal)verlies van en/of vermissing/diefstal van Materialen genoegzaam te 

verzekering en verzekerd te houden tot in ieder geval één jaar na beëindiging 

van de Overeenkomst is verstreken. 

3.11 Worden vermiste Materialen, waarvoor Hulster Verhuur de dagwaarde reeds aan 

Wederpartij heeft belast, later alsnog schoon en in goede staat aan Hulster 

Verhuur geretourneerd, dan wordt die latere afgiftedatum de datum tot welke 

Wederpartij de huurprijs verschuldigd is. De huurprijs wordt dan verrekend met 

de aan Wederpartij te retourneren vergoeding van de dagwaarde. 

3.12 Wederpartij verplicht zich om zelf alle lasten, belastingen, precariorechten en/of 

boetes die voortvloeien uit het gebruik van de Materialen tijdens de huurtermijn 

te voldoen. Wederpartij is voorts zelf volledig verantwoordelijk voor het tijdig 

aanvragen van en beschikken over de voor het gebruik van de Materialen 

mogelijk benodigde vergunningen. 

3.13 Wederpartij is steeds gehouden het dagelijks onderhoud van de Materialen 

tijdens de huurtermijn te verrichten en de kosten daarvan te dragen. Indien de 

deskundigheid daartoe ontbreekt dient Wederpartij de assistentie van Hulster 

Verhuur in te roepen. Het is Wederpartij niet toegestaan zelf reparaties aan de 

Materialen te (doen) verrichten. Indien en zolang onderhoud door Hulster 

Verhuur dient plaats te vinden, blijft Wederpartij de huurprijs verschuldigd. 
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3.14 Onderverhuur of beschikbaarstelling van Materialen door Wederpartij aan derden 

is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hulster 

Verhuur. 

3.15 Aansprakelijkheid van Hulster Verhuur: 

a. De aansprakelijkheid van Hulster Verhuur is uitdrukkelijk beperkt tot 

schade als gevolg van beschadiging van zaken en letselschade aan 

personen van Wederpartij veroorzaakt door een bewezen gebrek aan de 

Materialen of door opzet of grove schuld van de directie van Hulster 

Verhuur; 

b. De aansprakelijkheid van Hulster Verhuur kan nimmer het Orderbedrag (en 

bij lange termijn verhuur van Materialen het bedrag van de huurtermijn 

van vier (4) weken) te boven gaan, tenzij en voor zover de 

aansprakelijkheidsverzekering van Hulster Verhuur een hoger bedrag 

uitkeert in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot dat hogere, door 

de aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde bedrag; 

c. Iedere aansprakelijkheid van Hulster Verhuur voor overige (gevolg)schade, 

hoe dan ook ontstaan, waaronder begrepen (niet limitatief) huur/koop van 

vervangende zaken, omzet- of winstderving, vertragingsschade en 

stilstandschade is uitgesloten. 

3.16 Ieder vorderingsrecht van Wederpartij jegens Hulster Verhuur vervalt indien: 

a. schade aan en/of gebreken aan de Materialen niet binnen de in de artikelen 

2.6, 3.4 en 3.8 hiervoor gestelde termijnen aan Hulster Verhuur is gemeld; 

b. Wederpartij geen/onvoldoende medewerking geeft aan Hulster Verhuur 

inzake onderzoek naar de gegrondheid van klachten; 

c. Wederpartij de Materialen niet op juiste wijze of onder – voor de Materialen 

– ongeschikte omstandigheden heeft behandeld, gebruikt of deze  niet 

goed heeft onderhouden; 

d. Wederpartij zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van Hulster Verhuur aan de Materialen reparaties of wijzigingen heeft 

uitgevoerd of doen uitvoeren; 

e. de Materialen na ontdekking van gebreken daarin in gebruik zijn 

genomen/gebleven; 

f. aan Hulster Verhuur de mogelijkheid is ontnomen tot het houden van 

tegensprekelijke expertise tot vaststelling van schade en/of gebreken. 

3.17 De Materialen blijven te allen tijde eigendom van Hulster Verhuur. Wederpartij 

is, behouden schriftelijke toestemming van Hulster Verhuur, niet gerechtigd de 

Materialen te vervreemden, te verpanden on anderszins ten behoeve van derden 

te bezwaren. Wederpartij zal Hulster Verhuur onmiddellijk informeren indien 

door een derde beslag wordt gelegd of anderszins aanspraak wordt gemaakt op 
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Materialen en die derde direct omtrent de eigendomsrechten van Hulster 

Verhuur informeren. 

3.18 Indien Wederpartij een eigen verzekering afsluit voor de Materialen, dan is 

Hulster Verhuur gerechtigd om van de Wederpartij te verlangen dat deze Hulster 

Verhuur als uitkeringsgerechtigde onder die verzekering opneemt en daarvan 

een dekkingsbevestiging zal overleggen. Indien Wederpartij een CAR-

verzekering heeft gesloten met een toelatingsregeling, dan verklaart Wederpartij 

bij voorbaat dat Hulster Verhuur als (mede-)verzekerde rechten aan de CAR-

verzekering kan en mag ontlenen. Eigen risico’s komen steeds voor rekening van 

Wederpartij. 

4. Verhuur van opslagruimte 

4.1 Op alle offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten tussen Hulster Verhuur 

(als verhuurder) en Wederpartij (als huurder) betreffende de verhuur van kale 

opslagruimte (per m2, binnen dan wel buiten) zijn naast het overigens in de 

hoofdstukken 1, 2, 7 en 8 van deze  Algemene Voorwaarden bepaalde de 

navolgende Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in dit hoofdstuk 4 van 

toepassing. 

4.2 Opdrachtgever zal de gehuurde opslagruimte (‘de Opslagruimte’) uitsluitend voor 

opslag gebruiken. Opdrachtgever dient de Opslagruimte steeds behoorlijk en zelf 

te gebruiken met inachtneming van de bestaande beperkte rechten en op een 

zodanige wijze dat geen bodem- of andere milieuverontreiniging kan optreden, 

dan wel schade aan de Opslagruimte kan ontstaan. Opdrachtgever is gehouden 

tijdig passende maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan de 

Opslagruimte te nemen. 

4.3 Opdrachtgever aanvaardt bij aanvang van de huur de daarbij opgeleverde 

Opslagruimte in de staat waarin deze zich dan bevindt en verbindt zich er toe de 

Opslagruimte bij het einde van de huur schoon en leeg, geheel ontruimd en vrij 

van gebruik en gebruiksrechten, zonder gebreken (behoudens normale slijtage 

en veroudering) en in de staat die Hulster Verhuur mag verwachten van een 

goed onderhouden Opslagruimte weer aan Hulster Verhuur op te leveren. Bij 

discussie over de staat van de Opslagruimte bij aanvang van de huur, wordt 

Opdrachtgever verondersteld de Opslagruimte in goede staat en zonder 

gebreken te hebben ontvangen. 

4.4 Opdrachtgever dient bij het einde van de huur van de Opslagruimte alle zaken 

die door Opdrachtgever in, aan of op de Opslagruimte zijn aangebracht op eigen 

kosten te verwijderen. 
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4.5 De Opslagruimte is alleen tijdens openingstijden (tijdens werkdagen van 06.00 

uur tot 18.00 uur) voor Opdrachtgever toegankelijk. 

4.6 Tijdens openingstijden zijn (gebruik van) licht, elektriciteit en stellingen bij de 

huur van de Opslagruimte inbegrepen. 

4.7 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om: 

a. de Opslagruimte geheel of gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik af te 

staan; 

b. in de Opslagruimte te roken en/of open vuur te gebruiken, milieugevaarlijke 

zaken in de ruimste zin des woords op te slaan (waaronder stank 

verspreidende of brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, toxische stoffen) of 

zaken die een aantrekkingskracht op ongedierte uitoefenen op te slaan; 

c. zonder toestemming van Hulster Verhuur veranderingen en/of toevoegingen  

in of aan de Opslagruimte aan te brengen; 

d. aan (personeel van) Hulster Verhuur en/of omwonenden overlast of hinder te 

veroorzaken; 

e. aan, op of in de Opslagruimte iets te veranderen waardoor de aard van de 

Opslagruimte wordt aangetast en/of aan of op de Opslagruimte reclame of 

andere aanduidingen aan te brengen; 

f. de Opslagruimte te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met 

strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder o.m. 

begrepen het opslaan van wapens, explosieven, onder de Opiumwet vallende 

stoffen, smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde 

goederen; 

g. afval achter te laten in de Opslagruimte of op het terrein van Hulster 

Verhuur. 

4.8 De huurprijs (inclusief de daarover verschuldigde BTW) is maandelijks bij 

vooruitbetaling door Opdrachtgever verschuldigd, steeds voor of op de eerste 

dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft. Hiervoor wordt door 

Hulster Verhuur een factuur verstuurd. 

4.9 Opdrachtgever is verplicht om aan Hulster Verhuur, zo dat door deze 

noodzakelijk wordt geacht, gelegenheid te geven om reparaties aan de 

Opslagruimte uit te (doen) voeren. 
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4.10 Opdrachtgever is jegens Hulster Verhuur aansprakelijk voor alle schade aan de 

Opslagruimte, tenzij Opdrachtgever bewijst dat hem, de personen die 

Opdrachtgever tot de Opslagruimte heeft toegelaten, zijn personeel en de 

personen waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is, omtrent die schade geen 

schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. 

4.11 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens 

hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan de Opslagruimte en 

Opdrachtgever vrijwaart Hulster Verhuur voor aanspraken van derden ter zake. 

4.12 Hulster Verhuur is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van Opdrachtgever of 

voor schade als gevolg van activiteiten van andere huurders of als gevolg van 

belemmeringen in het gebruik van de Opslagruimte die derden veroorzaken of 

voor gebreken die zijn ontstaan doordat Opdrachtgever zijn onderhoudsplicht 

niet is nagekomen. 

4.13 Hulster Verhuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of 

zaken van Opdrachtgever of van derden die in de Opslagruimte aanwezig zijn en 

Opdrachtgever vrijwaart Hulster Verhuur voor aanspraken van die derden ter 

zake. Opdrachtgever heeft in geval van schade aan zijn persoon of zijn zaken 

geen recht op schadevergoeding of huurprijsvermindering, geen recht op 

verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op 

ontbinding van de huurovereenkomst. 

4.14 Alle zaken waarvan Opdrachtgever kennelijk afstand heeft gedaan door deze in 

de Opslagruimte achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van de 

Opslagruimte, kunnen door Hulster Verhuur naar eigen inzicht en zonder enige 

aansprakelijkheid aan de zijde van Hulster Verhuur op kosten van Opdrachtgever 

worden verwijderd. Hulster Verhuur heeft het recht om deze zaken naar eigen 

goeddunken terstond op kosten van Opdrachtgever te laten vernietigen dan wel 

zich deze zaken toe te eigenen en, indien gewenst, deze te verkopen en de 

opbrengst daarvan te behouden. 

5. Transport – Specifieke Branchevoorwaarden 

5.1 Op alle Overeenkomsten tussen Hulster Verhuur en Wederpartij betreffende 

nationaal vervoer van zaken over de weg binnen Nederland zijn van toepassing 

de Algemene Vervoercondities 2002 (“AVC 2002”), gedeponeerd ter griffie van 

de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en ter griffie van de 

rechtbank Rotterdam onder nummer 2/2015. De AVC 2002 zijn tevens te 

raadplegen op en te downloaden via www.hulster-verhuur.nl en worden op 

verzoek kosteloos door Hulster Verhuur toegezonden. 

http://www.hulster-verhuur.nl/
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5.2 Op alle Overeenkomsten tussen Hulster Verhuur en Wederpartij betreffende het 

internationaal vervoer van zaken over de weg zijn van toepassing de bepalingen 

van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 

goederen over de weg CMR, Genève 1956, zoals nadien gewijzigd, aangevuld 

door de Algemene Vervoercondities 2002 (“AVC 2002”), gedeponeerd ter griffie 

van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en ter griffie van de 

rechtbank Rotterdam onder nummer 2/2015. Zowel de CMR als de AVC 2002 zijn 

te raadplegen op en te downloaden via www.hulster-verhuur.nl en worden op 

verzoek kosteloos door Hulster Verhuur toegezonden. 

6. Bewaarneming/opslag – Specifieke Branchevoorwaarden 

6.1 Op alle Overeenkomsten tussen Hulster Verhuur en Wederpartij, waarbij Hulster 

Verhuur zich verbindt tot het in bewaring nemen van zaken zijn naast deze 

Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing de Algemene 

Opslagvoorwaarden van de Stichting Vervoeradres (laatste versie), zoals 

gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam. Deze 

Algemene Opslagvoorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden via 

www.hulster-verhuur.nl en worden op verzoek kosteloos door Hulster Verhuur 

toegezonden. 

7. Beperking van aansprakelijkheid van Hulster Verhuur 

7.1 Indien en voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de hierin genoemde 

Specifieke Branchevoorwaarden niet anders is bepaald, is de aansprakelijkheid 

van Hulster Verhuur in alle gevallen beperkt tot EUR 100.000,- per gebeurtenis 

of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.  

7.2 Hulster Verhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder 

begrepen gederfde winst, gevolgschade en bedrijfsschade en/of schade door 

bedrijfsstilstand. 

8. Persoonsgegevens  

8.1 Alle persoonsgegevens die Hulster Verhuur verwerkt in verband met de 

Overeenkomst of die door Wederpartij of anderen aan Hulster Verhuur worden 

verstrekt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst 

(‘persoonsgegevens’), worden verwerkt in overeenstemming met Verordening 

(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 

dergelijke gegevens, door middel van standaardclausules die zijn goedgekeurd 

http://www.hulster-verhuur.nl/
http://www.hulster-verhuur.nl/
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door de Europese Commissie of toezichthoudende autoriteiten en eventuele 

relevante richtlijnen of jurisprudentie. 

 

 


