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I .  D E F I N I T I E S  
Huurder:  De contractuele wederpartij van Verhuurder, zoals vermeld in de Overeenkomst 
Levertijd:  Een bepaalde kalenderweek/-dag 
Levertermijn:  Levering binnen de vermelde weken of maanden 
Object:  Het huurobject dan wel de huurobjecten zoals vermeld in de Overeenkomst 
Overeenkomst: De tussen partijen gesloten huurovereenkomst met haar bijlagen. 
Partijen:  De partijen bij deze Overeenkomst. 
Verhuurder:  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jungheinrich Financial 

Services B.V. 
Verzuim Verhuurder: Verhuurder is in verzuim na een ingebrekestelling overeenkomstig artikel 6:82 BW 

waarbij Verhuurder een redelijke termijn van tenminste 21 dagen is gegeven om alsnog 
aan haar verplichtingen te voldoen. Dit verzuim treedt niet in als Verhuurder een 
vervangend Object aan Huurder ter beschikking stelt. 

Bedieningshandleiding:  De handleiding omvat bedieningsinstructies, veiligheidsregels, onderhoud, capaciteiten 
en toepassingen 

 
 

I I .  D U U R  
 
ARTIKEL 1 Duur 
 1.1 Voor zover geen andere aanvangsdatum is overeengekomen, begint de looptijd van de Overeenkomst bij het 

beschikbaar stellen van het Object op de overeengekomen locatie. De Overeenkomst eindigt na de in de 
Overeenkomst overeengekomen looptijd. 

 1.2 Voor een verlenging van de Overeenkomst is de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Verhuurder 
vereist. 

 
 

I I I .  P R I J S  E N  B E T A L I N G  
 
ARTIKEL 2 Huurprijs 
2.  In de huurprijs is begrepen:  

a) afschrijving en rente; 
b) de kosten van schade aan het Object, onder de voorwaarden van artikel 9 Object schaderegeling. 
c) de kosten van de WA(M)-verzekering als bedoeld in artikel 11; 
 
 

ARTIKEL 3 Betaling huurprijs 
 3.1 De huurprijs, zoals vermeld in de Overeenkomst, zal door Huurder bij vooruitbetaling zonder korting of 

beroep op compensatie dan wel verrekening worden voldaan in maandelijkse termijnen, de eerste termijn 
vervallende op de datum van aflevering van het Object op de overeengekomen locatie. Indien de datum van 
aflevering niet samenvalt met een kalendermaand, zal Huurder een deelhuurtermijn tot de eerstvolgende 
kalendermaand verschuldigd zijn naar rato van het aantal tussenliggende dagen. Huurder heeft ten aanzien 
van Verhuurder in geen geval enig recht op retentie, opschorting en/of verrekening.  

 3.2 Huurder verleent Verhuurder het recht, de op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen te 
incasseren door middel van een automatisch incasso. 

 3.3 Indien Huurder enig op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft 
voldaan, welke vervaldag als uiterlijke termijn aangemerkt dient te worden, is Huurder zonder 
ingebrekestelling in verzuim en een achterstandsrente ter hoogte van de op dat moment geldende wettelijke 
handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.  

 3.4 Alle lasten of heffingen van overheidswege met betrekking tot het Object die tijdens de duur van de 
Overeenkomst en/of de periode waarin Huurder het Object onder zich heeft verschuldigd zijn of worden, zijn 
voor rekening van Huurder.  

 3.5 Alle kosten van betalingsverkeer zullen ten laste zijn van Huurder.  
 
 

I V .  L E V E R I N G ,  G E B R U I K  E N  O N D E R H O U D  
 
ARTIKEL 4 Levertijd / Levertermijn 
 4.1 Verhuurder zet het Object vanaf de vestiging te Alphen aan den Rijn klaar. Indien de Huurder wenst dat 

Verhuurder het transport namens Huurder organiseert, zal Verhuurder op naam en voor risico van Huurder 
een geschikt vervoersbedrijf met het transport van het Object belasten. Het transport zal te allen tijde 
plaatsvinden voor rekening en risico van Huurder, tenzij anders overeengekomen.  

 4.2 De overeengekomen Levertermijn is vrijblijvend. Een in de Overeenkomst overeengekomen Levertijd en/of 
Levertermijn vangt enkel aan indien: 

a) de Huurder van Verhuurder een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen;  
b) Verhuurder van Huurder alle aan te leveren stukken, toestemmingen, vrijstellingen alsmede de    

eventueel overeengekomen aanbetaling heeft ontvangen;  
c) Verhuurder heeft aangegeven dat alle met de bestelling verbonden technische kwesties zijn 

opgehelderd.  
 4.3 Wanneer de Huurder na sluiten van de Overeenkomst bijkomende eisen of wijzigingen met betrekking tot 

het Object wenst, wordt de Levertijd verlengd of uitgesteld met die termijn, die voor het uitvoeren van die 
eisen nodig is. 

 4.4 De Levertijd en/of Levertermijn wordt verlengd dan wel uitgesteld bij stakingen, overmacht, 
overheidsverordeningen die de vervaardiging en/of levering beperken of onmogelijk maken alsook bij 
onvoorziene omstandigheden, tenzij deze omstandigheden aantoonbaar geen invloed op het vervaardigen 
en/of afleveren van het Object hebben gehad. Deze bepaling geldt ook in geval van verzuim van eventuele 
verplichtingen door subleveranciers van Verhuurder.  

 4.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- dan wel vertragingsschade die Huurder 
lijdt als gevolg van de omstandigheden zoals onder andere, maar niet uitsluitend, omschreven in lid 4 van dit 
artikel, of in artikel 8.  

 4.6 Wanneer het ter beschikking stellen van het Object als gevolg van onvoorziene omstandigheden onmogelijk 
is, of alleen tegen aanzienlijke meerkosten mogelijk blijkt te zijn, dan is Verhuurder gerechtigd om de 
overeenkomst eenzijdig op te zeggen, zonder dat Huurder enige aanspraak kan maken op schadevergoeding. 
 
 

ARTIKEL 5 Levering en installatie 
 5.1 Huurder wordt geacht het Object op de aanvangsdatum van de Overeenkomst in goede staat te hebben 

ontvangen.   
 5.2 Huurder zal het Object direct na aflevering onderzoeken ten aanzien van gebreken, volledigheid en 

overeenstemming met de bestelling en de in de Overeenkomst vermelde omschrijving. Reclamaties dienen 
omgaand (doch uiterlijk binnen 24 uur na levering), schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld.  

 5.3 Huurder bevestigt het Object in ontvangst te hebben genomen door ondertekening van de 
ingebruiknameverklaring of afleverbon, tenzij anders overeengekomen. 

 5.4 Alle kosten samenhangende met transport, aflevering en installatie van het Object zijn voor rekening van 
Huurder.  

 5.5 Huurder is gehouden (op haar kosten) alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor gebruiksklare aflevering 
en installatie door Verhuurder. 

 
 

ARTIKEL 6 Gebruik en onderhoud 
 6.1 Huurder zal het Object zorgvuldig, volgens zijn bestemming en conform de bedieningshandleiding gebruiken en 

zal voldoen aan alle wettelijke en andere van overheidswege ingestelde voorschriften ter zake van het gebruik en 
de huur van het Object. 

 6.2 Huurder zal, met inachtneming van de aan hem door Verhuurder verstrekte richtlijnen, zoals opgenomen in aan 
Huurder verstrekte bedieningshandleiding ervoor zorg dragen dat het Object steeds in goede en werkbare staat 
verkeert en daartoe onderhoud en reparatie (van schade)- overeenkomstig het hem door Verhuurder verstrekte 
onderhoudsschema en de voorschriften - tijdig door Verhuurder doen laten uitvoeren. Alle nieuwe of 
vervangende onderdelen die aan of in het Object worden aangebracht blijven eigendom van Verhuurder. 

 6.3 Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het gebruik van het Object in strijd met de 
verstrekte richtlijnen, onrechtmatig en/of on(oordeel)kundig gebruik en/of verwaarlozing van het Object. Van 
verwaarlozing van het Object zal in ieder geval sprake zijn wanneer de geplande onderhoudswerkzaamheden 
ingevolge het toepasselijke onderhoudsschema niet of niet tijdig zijn uitgevoerd. 

 6.4 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dan wel herstel van schade zullen uitsluitend worden uitgevoerd door 
Verhuurder of een door Verhuurder aangewezen bedrijf. 

 6.5 Huurder draagt zelf voor eigen rekening zorg voor het dagelijks en wekelijks “klein onderhoud” aan het Object 
als omschreven in de bedieningshandleiding, waarvan Huurder door ondertekening van de Overeenkomst 
verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.  

 6.6 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden op grond van overtreding van wetten, 
verordeningen en bepalingen met betrekking tot de staat en het gebruik van het Object. Eventuele boetes zullen 
voor rekening van Huurder zijn en aan Huurder worden doorberekend met een verhoging van € 75,00 ter 
compensatie van de door Verhuurder gemaakte administratie kosten. 

 6.7 Zonder toestemming van Verhuurder mag Huurder geen veranderingen aan het Object aanbrengen. Iedere 
verandering, waaronder het verwijderen van merktekens of nummers, is uitdrukkelijk verboden. Voor iedere 
verandering aan het Object is Huurder een direct opeisbare boete van € 5.000,00 aan Verhuurder verschuldigd, 
onverminderd Verhuurders recht op schadevergoeding. 

 6.8 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het Object verkeert. Door 
ondertekening van de Overeenkomst verleent Huurder aan Verhuurder de uitdrukkelijke toestemming om het erf 
en/of gebouw te betreden waar het Object zich bevindt. 

 6.9 Bij overschrijding van de in bijlage I “Analyse van inzetomstandigheden” vermelde maximale bedrijfsuren zal 
Verhuurder aan het einde van de huurovereenkomst 0,5% van de huurprijs per overschreden bedrijfsuur aan 
Huurder in rekening brengen. 

 6.10 Huurder zal alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om het risico van 
schade, diefstal, vermissing en verduistering te voorkomen. Ingeval van diefstal of verduistering van het Object 
dient Huurder daarvan onverwijld aangifte te doen bij de politie en stuurt Huurder binnen vijf werkdagen een 
kopie van het opgemaakte proces-verbaal aan Verhuurder. Huurder dient voorts aan te tonen dat het Object zich 
ten tijde van de diefstal of verduistering in een deugdelijke afgesloten ruimte bevond. Indien Huurder niet aan de 
ingevolge dit artikel op hem rustende verplichtingen voldoet, is Huurder aansprakelijk voor de schade die 
Verhuurder ten gevolge van de diefstal of verduistering lijdt. 

 6.11 Gedurende de huurperiode houdt de Huurder voor eigen rekening het Object in goede staat en bedrijfsklaar en 
heeft door middel van ondertekening van deze overeenkomst voor eigen rekening een onderhoudsovereenkomst 
afgesloten met Verhuurders leverancier of een door Verhuurder aangewezen bedrijf en zal Huurder zijn 
verplichtingen uit zodanige onderhoudsovereenkomst volledig nakomen. Alle onderdelen welke in verband met 
onderhoud of reparatie worden geleverd, worden bestanddeel van het Object en telkens eigendom van 
Verhuurder. 

 
 

ARTIKEL 7 Onderverhuur en gebruik door derden 
 7.1 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder verboden het Object te 

verhuren, te verpanden of anderszins te bezwaren en/of - met of zonder bestuurder - in gebruik aan derden af te 
staan, dan wel het Object naar het buitenland te verplaatsen en aldaar te gebruiken. 

 7.2 Bij iedere overtreding van dit artikel is Huurder, zonder voorafgaande ingebrekestelling, direct een opeisbare 
boete van € 2.500,00 per Object per dag dat de overtreding voortduurt, verschuldigd met een maximum van        
€ 100.000,00. Deze boete treedt in geen geval in de plaats van de schadevergoeding die Verhuurder als gevolg 
van een overtreding van dit artikel op grond van de wet van Huurder kan vorderen. 
 
 

V .  S C H A D E  
 
ARTIKEL 8 Vertraging levering / Algemene aansprakelijkheid 

 8.1 Verhuurder is bij eventuele vertraging van de overeengekomen levering niet schadeplichtig, indien Verhuurder 
aan Huurder een geschikt vervangend Object ter beschikking stelt. Indien Verhuurder echter om welke reden dan 
ook niet een geschikt vervangend Object ter beschikking stelt, is Verhuurder gedurende de periode dat 
Verhuurder in Verzuim raakt en Huurder hierdoor schade lijdt, aan Huurder een vaste vertragingsvergoeding 
verschuldigd, te weten 1/30 van de maandelijkse netto termijn van het desbetreffende Object voor iedere dag van 
de vertraging, waarvan het Object wegens de vertraging niet of niet tijdig volgens de Overeenkomst gebruik kan 
worden gemaakt, echter maximaal ten bedrage van twee maandelijkse huurtermijnen.  

 8.2 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade van Huurder, zoals maar niet 
beperkt tot: verlies van voordeel of winst, verlies van gebruik, verlies van productie, andere financiële verliezen 
of uitgaven, anders dan in deze overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen. 

 8.3 De uitsluiting van aansprakelijkheid als in het vorige lid van dit artikel omschreven geldt niet: 
‐ bij opzet; 
‐ bij grove nalatigheid van wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende medewerkers, waarbij de 

aansprakelijkheid beperkt is zoals bepaald in artikel 4 en artikel 8 lid 1. 
‐ bij letsel tegen het leven, van het lichaam of de gezondheid voor zover het aanspraak van de 

desbetreffende persoon betreft; 
‐ bij aanspraken op grond van productaansprakelijkheid; 
‐ voor overige gevallen van een dwingende wettelijke aansprakelijkheid. 

 
 
ARTIKEL 9 Voorwaarden Object Schaderegeling 
9. Schade aan het Object is enkel voor rekening van Verhuurder onder de in dit artikel genoemde voorwaarden: 

a)  de schade aan het Object dient te zijn ontstaan door en tijdens regulier gebruik volgens de door Verhuurder 
aan Huurder verstrekte gebruiksvoorwaarden van het Object op het in Nederland gelegen bedrijfsterrein van 
Huurder. Schade die is ontstaan bij gebruik van het Object op de openbare weg is te allen tijde van de 
werking van de object schaderegeling uitgesloten en komt derhalve altijd volledig voor rekening van 
Huurder; 

b) uitsluitend Verhuurder of een door Verhuurder aangewezen bedrijf is gerechtigd tot reparatie van schade aan 
het Object. Afhankelijk van de hoogte van de noodzakelijke herstelkosten, behoudt Verhuurder zich het recht 
voor om naar haar goedvinden het Object als geheel verloren te beschouwen en de reparatie niet uit te 
voeren; 
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c)  onder de object schaderegeling vallen niet: 
- (meer)kosten ten gevolge van wijzigingen of verbeteringen aan het Object, die verder gaan dan enkele 

reparatie van de schade; 
- (meer)kosten die ten gevolge van provisorisch of voorlopig herstel; 
- (meer)kosten die ontstaan doordat Huurder de schade aan het Object niet door Verhuurder of een door 

haar aangewezen derde laat herstellen. 
d) het eigen risico van € 500,00 wordt Huurder voor ieder schadegeval afzonderlijk in rekening gebracht. 

Indien de schade lager is dan het eigen risico per schadegeval, is de reparatie geheel voor rekening van 
Huurder. Indien de schade per schadegeval hoger is dan het eigen risico, wordt alleen het eigen risico bij 
Huurder in rekening gebracht; 

e)  Verhuurder is bevoegd de object schaderegeling en/of de Overeenkomst op te zeggen en/of het eigen 
risico en/of premie van Huurder te verhogen, indien er gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
meerdere schades aan het Object worden toegebracht. De opzegging geschiedt schriftelijk. Verhuurder is 
bevoegd de object schaderegeling met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien ongewijzigde 
voortzetting redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, bijvoorbeeld in het geval van roekeloos 
gebruik van het Object en/of gebruik van het Object in strijd met de gebruiksvoorwaarden; 

f)  na opzegging van de object schaderegeling zal Huurder direct een cascoverzekering afsluiten waarbij 
Verhuurder of diens rechtsopvolger wordt aangewezen tot begunstigde voor uitkeringen van de 
verzekeraar terzake van schade aan het Object. 

g)  indien en voor zover schade aan het Object niet onder de werking van de object schaderegeling valt, komt 
deze volledig voor rekening en risico van Huurder; 

h) voor rekening van Huurder komt:  
- alle schade aan het Object die toe te rekenen is aan (voorwaardelijk-) opzet of roekeloosheid van de 

Huurder; 
- alle schade aan het Object veroorzaakt door een bestuurder die niet in bezit is van een geldig 

bedieningscertificaat; 
- alle schade aan het Object door natuurgeweld zoals overstromingen en storm; 
- alle schade aan het Object door brand of atoomkernreacties; 
- alle schade aan het Object als gevolg van (burger)oorlog, rellen, onlusten, staking, terrorisme, 

inbeslagname en overige overheidsmaatregelen; 
- alle schade aan het Object die veroorzaakt is door of toe te rekenen is aan een derde; 
- alle vermogensschade, waaronder in het bijzonder worden begrepen boetes, schadeloosstelling aan 

derden, kosten van vervangende Objecten en gebruiksderving; 
- iedere andere schade aan het Object niet door het gebruik van het Object veroorzaakt. 
 

 
ARTIKEL 10 Schade, defecten, verhinderingen tot gebruik 
 10.1 Eventuele defecten of beschadigingen aan het Object of aan de daarop gemonteerde bedrijfsurenteller zullen 

door Huurder per ommegaande doch uiterlijk binnen maximaal 24 uur aan de Verhuurder worden gemeld.  
 10.2 Indien Huurder niet aan lid 1 van dit artikel voldoet, dan is Huurder, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 

direct een opeisbare boete van € 100,00 per Object per dag dat de overtreding voortduurt, verschuldigd met 
een maximum van € 10.000,00. Deze boete treedt in geen geval in de plaats van de schadevergoeding die 
Verhuurder als gevolg van een overtreding van dit artikel op grond van de wet of deze Overeenkomst van 
Huurder kan vorderen. 

 10.3 Huurder is aansprakelijk voor alle door Verhuurder geleden schade, voor zover niet gedekt door de in artikel 
9 genoemde object schaderegeling en artikel 11 WA(M)-verzekering met betrekking tot het onder de 
Overeenkomst vallende Object en voor zover de kosten van herstel daarvan niet vallen onder de voor 
rekening van Verhuurder komende kosten van overeengekomen onderhoud, conform artikel 3 van de 
Overeenkomst. 

 10.4 Defecten aan de bedrijfsurenteller zal Huurder onverwijld door Verhuurder of een door Verhuurder 
aangewezen derde doen laten herstellen. Het aantal bedrijfsuren gemaakt in de periode waarin de 
bedrijfsurenteller defect was, zal in onderling overleg tussen Huurder en Verhuurder worden vastgesteld. 
Huurder zal op eerste verzoek van Verhuurder alle gewenste inlichtingen geven om een juiste vaststelling 
van het aantal bedrijfsuren mogelijk te maken. 

 10.5 Verhindering van Huurder om van het Object gebruik te maken zal - zelfs indien dit een gevolg mocht zijn 
van overmacht - geen invloed hebben op het voortduren van de huurovereenkomst of op de verschuldigdheid 
van enige huurtermijn of andere door de Huurder aan Verhuurder verschuldigde betaling. 

 10.6 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het verhuurde Object te vervangen door een Object van nagenoeg 
hetzelfde type. Het vervangende Object wordt alsdan geacht in de plaats te komen van het oorspronkelijk 
verhuurde Object. Indien Huurder vervanging van het Object verzoekt, zal, indien Verhuurder het verzoek 
inwilligt, het Object door Verhuurder worden vervangen op basis van alsdan door Verhuurder te bepalen 
voorwaarden, vast te leggen in een alsdan nieuw tussen Verhuurder en Huurder op te maken contract. 

 
 

ARTIKEL 11 WA(M)-Verzekering 
 11.1 Verhuurder zal het Object gedurende de looptijd van deze Overeenkomst verzekeren voor Wettelijke 

Aansprakelijkheid (Motorrijtuigen).  
 11.2 Huurder is verplicht Verhuurder vooraf schriftelijk te informeren indien het Huurobject zal worden gebruikt: 

a. op het terrein van een vliegveld, dan wel voor werkzaamheden aan of in nabijheid van vliegtuigen en/of 
aanverwante objecten; 
b. voor werkzaamheden die (mogelijke) blootstelling aan asbest of giftige substanties met zich mee brengen. 
Bij het inleveren van het Huurobject overhandigt Huurder een schriftelijke verklaring van een gecertificeerde 
deskundige dat het Huurobject vrij is van (enig residu) van asbest of giftige substanties, bij gebreke waarvan 
Huurder aansprakelijk zal worden gesteld voor alle kosten en schade die voorvloeien uit de reiniging van het 
Huurobject. 

 11.3 Huurder zal iedere schade onverwijld - binnen 24 uur - aan Verhuurder melden en vervolgens schriftelijk 
bevestigen door middel van het daartoe bestemde schadeformulier. 

 11.4 Huurder zal zorg dragen voor reclamatie bij en toezending van alle stukken aan de schadeafdeling van de 
bovengenoemde verzekeringsmakelaar. Uitkeringen zullen, met in achtneming van 
verzekeringsvoorwaarden en eigen risico, rechtstreeks aan Verhuurder plaatsvinden, tenzij de verzekeraar 
anders bepaalt. 

 11.5 Verhuurder is gerechtigd verhoging van de verzekeringspremies en andere verzekeringskosten ter zake van 
het Object aan Huurder via de huurprijs door te belasten. Indien de verzekeraar in verband met het 
schadeverloop of om welke andere reden dan ook, wijziging(en) aanbrengt in premie en/of eigen risico en/of 
verzekeringsvoorwaarden, zijn deze wijziging(en) vanaf het moment van het van kracht worden van deze 
aanpassing tevens op de Overeenkomst van toepassing. 

 11.6 Risico’s die niet door de WA(M)-verzekering worden gedekt (met inbegrip van een eigen risico van       
€ 1.250,00 per schadegeval voor materiele schade en € 2.500,00 per schadegeval voor letselschade) zijn voor 
rekening en risico van Huurder. 

 11.7 Van de WA(M)-dekking is uitgesloten de schade aan gebouwen en/of goederen, die de Huurder onder zich 
heeft of waarvan Huurder eigenaar, gebruiker, lessee, huurkoper of huurder is. 

 
V I .  O N T B I N D I N G  

 
ARTIKEL 12 Maatregelen derden, surseance en faillissement 
 12.1 Huurder is verplicht Verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen, indien derden rechten ten aanzien van het 

Object willen doen gelden, van eventuele beslaglegging op Huurders goederen en/of het Object, dan wel een 
voornemen of aankondiging tot een dergelijk beslag, voorts van zijn faillissement of zijn aanvraag tot het 
verlenen van surseance of faillissement.  
 

 12.2 Huurder is verplicht bedoelde derden, de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder 
terstond inzage te geven in de Overeenkomst en deze te doen blijken van het eigendom van Verhuurder van 
het Object. Verhuurder zal in zodanig geval ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig 
geoordeelde maatregelen, ook ten name van Huurder kunnen treffen. De kosten van zodanige maatregelen 
zijn voor rekening van Huurder, tenzij de aanleiding tot die maatregelen is gelegen in een omstandigheid die 
uitsluitend aan Verhuurder is toe te rekenen. 

 
ARTIKEL 13 Tussentijdse beëindiging 
 13.1 Partijen hebben, onverminderd de wettelijke gronden voor beëindiging, het recht om met onmiddellijke ingang 

deze Overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij: 
- surseance van betaling heeft aangevraagd; 
- in staat van faillissement is verklaard althans zij haar faillissement heeft aangevraagd;  
- besluit tot ontbinding van haar onderneming; 
- haar onderneming of een deel daarvan waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, staakt; 
- een besluit tot beëindiging van haar bedrijfsvoering heeft genomen; 
- haar rechtsvorm wijzigt; 
- door beslag, welk beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, niet langer vrijelijk over een 

substantieel deel van haar vermogen beschikt. 
 13.2 Indien één of meer van de gevallen, als hiervoor onder lid 1 van dit artikel bedoeld, zich bij Huurder voordoen, 

is Huurder aan Verhuurder verschuldigd respectievelijk zullen ineens opeisbaar zijn: alle gedurende de 
huurperiode vervallen doch nog niet door Huurder betaalde bedragen, alsmede alle huurtermijnen die 
gedurende het resterende deel van de overeengekomen huurperiode nog zullen vervallen en voorts 
vermeerderd met de in de calculatie van de huurprijs opgenomen restwaarde van het Object, zulks 
onverminderd het recht van Verhuurder op vergoeding van de kosten van het terughalen, verkoopklaar maken 
en verkopen van het Object. Verhuurder is dan gerechtigd het teruggenomen Object te gelde te maken en de 
opbrengst daarvan in mindering te doen stellen op hetgeen Huurder nog verschuldigd is, op grond van de 
Overeenkomst. De boeken van Verhuurder zullen het bestaan en het beloop van Huurders schuld behoudens 
tegenbewijs bewijzen. 

 
 
ARTIKEL 14 Verplichtingen einde huurovereenkomst 
 14.1 Bij het eindigen van de Overeenkomst zal Huurder het Object voor zijn rekening en risico binnen 24 uur in 

goede staat - behoudens normale gebruiksslijtage – en volgens de instructies van Verhuurder aan Huurder 
retourneren op een door Verhuurder aan te wijzen locatie in Nederland.  

 14.2 Een recht van retentie, verrekening en/of opschorting van Huurder, op grond van welke aanspraken dan ook, 
tegenover Verhuurder is uitgesloten. Bij teruggave/inname van het Object zal Verhuurder een schaderapport 
opmaken. Alle reparaties die niet het gevolg zijn van normale “Fair Wear & Tear” zullen Huurder in rekening 
gebracht worden. In dat geval is de object schaderegeling als bedoeld in artikel 9 niet van toepassing, tenzij de 
schade overeenkomstig de object schaderegeling voor het einde van de overeenkomst tijdig is gemeld. 

 14.3 De Huurder dient het Object nadat de Overeenkomst is geëindigd – voor zover nodig en naar instructie van 
Verhuurder en op kosten en risico van Huurder – te demonteren en te allen tijde in gereinigde toestand op de 
door Verhuurder aangewezen locatie terug te geven. 

 14.4 Op kosten van Huurder kan Verhuurder alle beschadigingen en/of wijzigingen aan het Object waarvoor 
Verhuurder geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven en/of aanzienlijke vervuilingen laten 
verwijderen dan wel repareren. Huurder draagt de kosten van het demonteren en vervangen van alle 
onderdelen die zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verhuurder door Huurder aan het Object 
zijn gemonteerd en/of vervangen.  

 14.5 Indien Verhuurder constateert dat er onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of in 
opdracht van Huurder zijn gemonteerd of vervangen, is Huurder, naast de verplichting tot het vergoeden van 
alle hieruit voortvloeiende door Verhuurder geleden schade en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is 
vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per Object aan Verhuurder verschuldigd. 

 14.6 Mochten Verhuurder en de Huurder het niet met elkaar eens worden over de toestand van het Object bij 
teruggave, dan zal een onafhankelijke deskundige met het inspecteren van het Object worden belast. De kosten 
van het deskundigenrapport worden door Partijen ieder voor de helft gedragen. 

 14.7 Wanneer de Huurder het Object niet voordat de Overeenkomst is geëindigd aan Verhuurder retourneert, dan is 
Huurder over de periode dat Verhuurder het Object mist, een gebruiksvergoeding verschuldigd. Deze 
gebruiksvergoeding is gelijk aan de op dat moment geldende Huurprijs. Naast deze gebruiksvergoeding heeft 
Huurder de verplichting om alle schade die Verhuurder in het hiervoor omschreven geval lijdt en die meer dan 
deze gebruiksvergoeding bedraagt, op eerste aanzegging aan Verhuurder te vergoeden. Ongeacht deze 
gebruiksvergoeding bevestigen Partijen door ondertekening van de Overeenkomst, dat er in geen geval sprake 
zal zijn van een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst en dat het Object na verloop van de 
overeengekomen looptijd, te allen tijde en voor rekening en risico van Huurder door Verhuurder mag worden 
opgeëist. 

 
V I I .  A L G E M E N E  B E P A L I N G E N  
  
ARTIKEL 15 Overdracht rechten en verplichtingen 

15.   Verhuurder is gemachtigd voor de financiering van het Object al haar rechten, waaronder het eigendom van 
 het Object, uit de Overeenkomst over te dragen aan een financieringsmaatschappij. Huurder verklaart zich nu 
 voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord en zal de eventueel daartoe op te maken documenten 
 ondertekenen en de overdracht erkennen. 

 
ARTIKEL 16 Fiscale rechten  

16. Op grond van de Overeenkomst is Jungheinrich Finance B.V. zowel juridisch als economisch eigenaar van het 
Object. Aan  deze vennootschap komen alle fiscale rechten met betrekking tot het Object toe. Huurder zal zich 
van iedere aanspraak dienaangaande onthouden. 

 
ARTIKEL 17 (Buitengerechtelijke) kosten 

17. Alle kosten door Verhuurder te maken en alle bedragen (incl. belastingen) door Verhuurder te betalen tot 
 behoud en uitoefening van haar rechten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn ten laste van Huurder.  

 
ARTIKEL 18 Overige bepalingen 

 18.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn 
of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Overeenkomst en/of deze voorwaarden voor het 
overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn dan wel rechtens niet 
kunnen worden toegepast, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is 
en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling. 

 18.2 De ondergetekenden verklaren door het plaatsen van hun handtekening, dat zij bevoegd zijn de Overeenkomst 
aan te gaan voor zich of namens de respectieve rechtspersonen, waarvoor zij tekenen, dat zij de bepalingen 
hunner statuten in acht zullen nemen en dat alle noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld. 

 18.3 De rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar behoudens na schriftelijke 
toestemming van de andere Partij. 

 18.4 Partijen kiezen voor de uitvoering van deze overeenkomst woonplaats op de adressen als in het hoofd van de 
Overeenkomst vermeld, tenzij schriftelijk een ander adres wordt opgegeven. 

 18.5 Alle vermelde bedragen zijn exclusief B.T.W. 
 
ARTIKEL 19 Geschillen en toepasselijk recht 

 19.1 Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 19.2 Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te ‘s-Gravenhage bij uitsluiting competent. 


