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ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN HEFTRUCKSERVICE DE VLIEGER 

B.V. & DE VLIEGER VERHUUR B.V. 
 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Heftruckservice De 

Vlieger B.V. en de Vlieger Verhuur B.V., hierna verhuurder, en huurder te 
sluiten (huur)overeenkomsten.  

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waar door de 
huurder naar wordt verwezen, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3 Bijzondere, van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts 

bindend indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
1.4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van 

deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige 

bepalingen onverlet. 
 
Artikel 2: Huur/huurprijs 
2.1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de 

huurovereenkomst is vermeld. De huurprijs omvat niet de kosten van brandstof, 
smeermiddelen e.d. en de kosten van dagelijks onderhoud (bijv. het verrichten van 
bandenreparaties of het reinigen van gehuurde). 

2.2. De huurprijs is gebaseerd op een maximum van 40 draaiuren per week. Meeruren worden 
pro rata berekend. Bij een defect aan de urenteller wordt de verhuurder direct geïnformeerd. 

2.3. Indien de huur langer dan 12 maanden duurt, behouden wij het recht tot indexering volgens 
de consumentenprijsindex van het CBS. 

2.4. Indien de kosten voor de verhuurder stijgen wegens wijzigingen in wet/regelgeving, kan de 
huurprijs door verhuurder eenzijdig worden verhoogd. 

 

Artikel 3: Betaling 
3.1 Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt er maandelijks gefactureerd. De 

huur dient vooruit te worden betaald. De maandelijkse huur dient steeds binnen acht dagen 
na verzending van de factuur te zijn voldaan. 

3.2 Een eventueel in de huurovereenkomst opgenomen waarborgsom dient contant bij het 
sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. De waarborgsom zal door verhuurder 

kunnen worden verrekend bij het eind van de huur met openstaande termijnen. Huurder kan 
zich ten aanzien van de waarborgsom niet op verrekening beroepen. 

3.3 Indien de betaling van het verschuldigde niet tijdig door verhuurder is ontvangen, is zij 
gerechtigd aan de huurder een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de 
dag van verzuim. 

3.4 Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de huurder alle 
kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te 

vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder en 
incassobureau. 

3.5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente. 
Tevens worden de buitengerechtelijk kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies 
en bijstand. Uit het enkele feit dat de huurder zich eventueel heeft verzekerd van de hulp 
van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke 
incassokosten. 

3.6 Huurder dient eventuele klachten op straffe van verval van rechten binnen veertien dagen na 
ontvangst van de voor die periode verzonden factuur, schriftelijk te melden bij verhuurder. 

 
Artikel 4: Aflevering 
4.1 Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op de in de huurovereenkomst aangegeven 

locatie. De eventuele kosten van transport zijn voor rekening van huurder. Vanaf het 

moment van aflevering op locatie is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor 
rekening en risico van de huurder. Indien huurder het gehuurde bij verhuurder komt afhalen 
geldt dat vanaf dat moment het gebruik voor rekening en risico van huurder is.  

4.2 Overschrijding van de levertijd geeft de huurder geen recht op schadevergoeding. 
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Artikel 5: Eigendom 
5.1 Alles wat huurder bevestigt of monteert op het gehuurde, wordt daarmede 

eigendom van verhuurder. 
5.2 Het is huurder niet toegestaan het object de vervreemden, of daarop een 

pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder voorts niet 
toegestaan het object geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan 

een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn 
rechten uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen.  

 

Artikel 6: Gebruik, onderhoud en inspectie 
6.1 Huurder heeft het gehuurde in goede staat ontvangen en is verplicht het 

gehuurde naar behoren te onderhouden. De huurder is verplicht het 

gehuurde doelmatig te beveiligen en slechts te gebruiken conform 
waarvoor het bedoeld is, met inachtneming van de bedienings- en 
behandelingsvoorschriften en eventueel aangebrachte antidiefstal 
voorzieningen. 

6.2 Het is huurder verboden het gehuurde te gebruiken op de openbare weg. Het gehuurde dient 
door huurder buiten de tijden van gebruik op een droge, voor derden afgesloten plaats, te 
bewaren. 

6.3 Huurder controleert dagelijks het gehuurde, (dagelijks onderhoud) waaronder niveaus in 
reservoirs, de banden, werking van de urenteller en lichten e.d. Afwijkingen worden direct 
aan verhuurder doorgegeven. 

6.4 Huurder is verplicht op verzoek van verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking 

te stellen.  
6.5 Onderhoud, tenzij het gaat om onderhoud als bedoeld in art. 2.1 en 6.3, komt voor rekening 

van verhuurder. Reparaties mogen alleen met toestemming van de verhuurder worden 

uitgevoerd. Indien die toestemming ontbreekt dient huurder de kosten van eventuele schade 
te dragen. De kosten van herstel of vervanging van banden komen ook voor rekening van 
huurder. Verhuurder zorgt voor herstel of vervanging. 

 
Artikel 7: Overmacht 
7.1 Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering 

door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke 
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van 
herkomst van de voertuigen/producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten 
bij transport naar verhuurder of de huurder, niet of niet tijdige levering van producten door 
leveranciers van verhuurder, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, 

belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het 
bedrijf of in de middelen van vervoer van verhuurder, dan wel in de middelen van vervoer 

van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in 
de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor verhuurder overmacht op, die haar 
ontheft van haar verplichting tot nakoming, zonder dat de huurder enigerlei recht op 
schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 

7.2 Verhuurder is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling, 
om de overeenkomst te ontbinden of de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst 
op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben 

opgehouden te bestaan. 
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid huurder/verzekering van het gehuurde 
8.1 Het gehuurde is door verhuurder WA/Casco-verzekerd. Niettemin is huurder jegens 

verhuurder aansprakelijk voor alle schade die door het (gebruik van het) gehuurde is 

veroorzaakt, waaronder begrepen schade door vermissing, diefstal, vervreemding, 

beschadiging en totaal verloren gaan, indien de verzekering de schade niet dekt. 
8.2 Een per schadegebeurtenis geldend eigen risico komt voor rekening van huurder. Thans 

geldt er een eigen risico van € 2.000,--. In geval van diefstal of vermissing geldt thans een 
eigen risico van € 6.000,--. 

8.3 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding 
verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.  
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8.4 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het 

gehuurde dient huurder onverwijld verhuurder hierover schriftelijk en 
mondeling in kennis te stellen. Huurder is verplicht alle maatregelen te 
treffen om (verdere) schade te voorkomen. 

8.5 Verhuurder is slechts en alleen aansprakelijk jegens huurder voor zover 
huurder schade lijdt als gevolg van een aan verhuurder toe te rekenen 
tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen dan in aanmerking die schade 
waarvoor verhuurder verzekerd is, dan wel waarvoor verhuurder volgens 

de in de branche geldende gebruiken redelijkerwijs verzekerd voor had 
dienen te zijn. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, 
zoals stagnatieschade en gederfde winst, schade veroorzaakt door opzet 

of bewuste roekeloosheid van hulppersonen en opzichtschade, zoals 
schade aan lading en last. 

 

Artikel 9: Beëindiging overeenkomst 
9.1 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de 

bepaalde tijd is verstreken. Indien de overeengekomen huurperiode is verstreken zonder dat 
de huurovereenkomst feitelijk is geëindigd middels teruggaaf van het gehuurde, wordt de 
overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor onbepaalde tijd onder dezelfde 
condities.  

9.2 Indien bij einde huurovereenkomst het gehuurde bij het afhalen niet schoon is naar het 

oordeel van verhuurder, zal verhuurder op kosten van huurder het gehuurde (laten) 
schoonmaken. 

9.3 Indien de huurder in verzuim is, in surseance verkeert, in staat van faillissement verkeert, 
het eigen faillissement heeft aangevraagd, beslag wordt gelegd op enig 

vermogensbestanddeel van huurder, de schuldsaneringsregeling van toepassing is op 
huurder, onder curatele is gesteld, komt te overlijden of indien de onderneming ophoudt te 
bestaan, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst direct als ontbonden te 

beschouwen en direct het gehuurde tot zich te nemen. De verstreken en toekomstige 
huurtermijnen zijn dan terstond opeisbaar. Huurder is voorts verplicht de directe en indirecte 
kosten van het terughalen te voldoen aan verhuurder.  

 
Artikel 10: Overige rechten 
10.1 Verhuurder is bevoegd haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom 

van het gehuurde, (bij voorbaat) over te dragen aan een derde dan wel ten gunste van een 
derde te bezwaren. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht 
en/of bezwaring akkoord en huurder verklaart dat de daaruit voortvloeiende rechten van de 
verkrijger onvoorwaardelijk zullen worden gerespecteerd. 

10.2 Indien tijdens de huur beslag wordt gelegd op het gehuurde, zal huurder de beslaglegger 

erop wijzen dat het gehuurde eigendom is van verhuurder en zal huurder verhuurder 
terstond mondeling en schriftelijk in kennis stellen. Alle kosten verbonden aan de alsdan 

door verhuurder te nemen maatregelen komen voor rekening van huurder 
 
Artikel 11: Geschillen 
11.1 Op de huurovereenkomst en voortspruitende verbintenissen is Nederlands recht van 

toepassing. 
11.2 Alleen de burgerlijke rechter te Middelburg is bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij 

dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

 
Artikel 12: Derdenbeding 

12.1 Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het 

eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn 

(of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde 

van de Lessor te vorderen heeft of mocht hebben.  

12.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het Object 

op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig 

retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op 

grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Lessor jegens de derde. Als gevolg 

van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met 

onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van 

de derde of op een door die derde aangewezen locatie.  
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12.3 Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het 

Object door verhuurder zou willen continueren, is verhuurder verplicht om 

op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te 

sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en 

onder gelijkluidende condities. 

12.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 

Burgerlijk Wetboek geheel uit. 

12.5 Het hiervoor in lid 1 t/m 5 opgenomen derdenbeding kan noch door 

huurder / Lessee, noch door Lessor worden herroepen.  

 

 
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 


