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1. Achtergrond en doel van de Huurovereenkomst 

De Huurder heeft het Huurobject zelf en onafhankelijk gekozen. De Eigenaar is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van het Huurobject voor het beoogde 

gebruik of voor de desbetreffende technische kwaliteiten in het algemeen. Het voornaamste doel van de Eigenaar is de verhuur van het Huurobject conform 

de voorwaarden krachtens de Huurovereenkomst. De Eigenaar is niet verantwoordelijk en draagt geen aansprakelijkheid voor de classificatie van de 

Huurovereenkomst in de boekhouding of financiële verslagen van de Huurder. 

2. Eigendomsrecht met betrekking tot het Huurobject  

Het Huurobject is het eigendom van de Eigenaar. De Huurder heeft geen eigendomsrecht met betrekking tot het Huurobject gedurende of na afloop van de 

huurperiode. Het is de Huurder niet toegestaan het Huurobject te verkopen, te bezwaren c.q. verpanden of zonder toestemming van de Eigenaar te 

verhuren of anderszins over te dragen aan derden.  

Indien executiemaatregelen met betrekking tot het Huurobject worden genomen, of indien conservatoir beslag op het Huurobject wordt gelegd, dient de 

Huurder de desbetreffende partij (waaronder de deurwaarder) onverwijld op de hoogte te brengen van het eigendom van de Eigenaar en dient hij de Eigenaar 

hierover direct te informeren. Indien in bovenvermelde situatie kosten voor de Eigenaar ontstaan om zijn recht te beschermen en te behouden, is de Huurder 

verplicht om deze kosten te vergoeden. 

3. Ingebruikname van het Huurobject  

De Huurder dient het Huurobject te inspecteren en schriftelijk te aanvaarden. De Huurder neemt de kosten voor registratie van het Huurobject (indien van 

toepassing) voor zijn rekening. De Huurder regelt de inspecties en wettelijk verplichte keuringen van het Huurobject en betaalt de daarmee verband houden 

kosten. 

4. Vertraging in de aflevering  

Onmiddellijk nadat de Eigenaar van een vertraging in de aflevering kennis heeft genomen, zal hij de Huurder hiervan op de hoogte te stellen, met vermelding 

van de reden voor de vertraging en een nieuwe datum waarop de aflevering kan worden verwacht. De Eigenaar is niet verplicht tot vergoeding van eventuele 

verliezen die de Huurder als gevolg van vertraging in de aflevering leidt. Een afleveringsdatum is indicatief en geen fatale termijn. 

Zelfs als het Huurobject niet of te laat wordt afgeleverd door oorzaken die niet te wijten zijn aan de Huurder of als gevolg van omstandigheden waarvoor de 

Huurder niet verantwoordelijk is, heeft de Huurder niet het recht om een termijn voor aflevering te stellen indien er sprake is van een verandering in de 

omstandigheden waardoor de relatie tussen de contractuele verantwoordelijkheden zoals oorspronkelijk overeengekomen wezenlijk is gewijzigd.    

5. Huur en administratiekosten 

De Huurder is niet bevoegd de Huurovereenkomst op te zeggen. De Huurder is verplicht om voor elke huurtermijn de maandelijkse huur te betalen zoals 

vermeld in de Huurovereenkomst, voor de overeengekomen huurperiode. De eerste huurtermijn vangt aan op de dag dat de huurperiode begint. De tweede 

termijn en de daarop volgende termijnen volgens elkaar steeds direct op. De Eigenaar en de Huurder kunnen op het voorblad van de Huurovereenkomst een 

hoger huurbedrag voor de eerste huurtermijn overeenkomen. Het eerste huurbedrag is verschuldigd op de vervaldatum vermeld op het voorblad van de 

Huurovereenkomst, en de volgende huurbedragen op de eerste dag van elke huurtermijn, tenzij anders overeengekomen. De Huurder verbindt zich ertoe 

om de huurbedragen te betalen, zodanig dat het bedrag steeds uiterlijk op de desbetreffende vervaldatum beschikbaar is voor de Eigenaar op de 

bankrekening zoals vermeld op de factuur die door de Eigenaar is verstuurd. De huurbedragen dienen te zijn voldaan op de vervaldatum, ongeacht of het 

Huurobject buiten gebruik is als gevolg van een defect of ongeval, of om een andere reden niet wordt gebruikt door de Huurder. De door de Huurder te 

betalen huur en andere bedragen wordt vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW. 

6. Overschrijding van bedrijfsuren  

Indien de overeengekomen jaarlijkse bedrijfsuren worden overschreden, is de Eigenaar gerechtigd om de overeengekomen huurprijs, in overeenstemming 

met het daadwerkelijke aantal bedrijfsuren, aan te passen. Wanneer de overeengekomen jaarlijkse bedrijfsuren met meer dan 10% worden overschreden, 

dient de Huurder de Eigenaar hiervan op de hoogte te brengen. De Eigenaar is voorts bevoegd om (afzonderlijk) bij de Huurder in rekening brengen extra 

kosten in verband met de overschrijding van de overeengekomen jaarlijkse bedrijfsuren in overeenstemming met de huurvoorwaarden. Een geringer aantal 

bedrijfsuren dan de overeengekomen jaarlijkse bedrijfsuren wordt niet gecompenseerd door Eigenaar. Na afloop van de huurperiode wordt een eindrapport 

opgesteld. Voorts wordt een rapport opgesteld met betrekking tot de gemaakte bedrijfsuren van een Huurobject dat aan Eigenaar is geretourneerd vóór het 

verstrijken van de einde van de huurperiode en/of ingeval de Huurovereenkomst voortijdig is beëindigd, of met betrekking tot een onherstelbaar beschadigd 

Huurobject. De Huurder is aan Eigenaar een vergoeding verschuldigd voor de bedrijfsuren die de - naar rato bepaalde - overeengekomen jaarlijkse 

bedrijfsuren overschrijden, in overeenstemming met de huurvoorwaarden. De bepaling van de - naar rato - overeengekomen bedrijfsuren als hiervoor 

bedoeld zal worden geschieden door de overeengekomen jaarlijkse bedrijfsuren te delen door het aantal - verstreken - huurmaanden in het desbetreffende 

jaar.  

7. Aanpassing van het huurbedrag 

Het huurbedrag is vast voor de overeengekomen huurperiode, tenzij jaarlijkse indexering wordt vermeld in de Huurovereenkomst. Indien de huurbedragen 

gekoppeld zijn aan jaarlijkse indexering, wordt het huurbedrag telkens één jaar na de aanvang van de huurperiode, verhoogd conform de indexering zoals 

vermeld in de Huurovereenkomst. De jaarlijkse indexering geldt voor de kosten voor overschrijding van het aantal bedrijfsuren zoals gedefinieerd in de 

Huurovereenkomst.    

De Eigenaar is gerechtigd om de huurprijs krachtens de Huurovereenkomst aan te passen indien het aantal overeengekomen jaarlijkse bedrijfsuren wordt 

overschreden, of indien het doel of de plaats van gebruik van het Huurobject verandert. Indien de kosten voor de Eigenaar met betrekking tot de 

Huurovereenkomst stijgen of de desbetreffende inkomsten dalen als gevolg van wijzigingen in de wetgeving of besluiten vastgesteld door de autoriteiten, 

dan is de Eigenaar gerechtigd om het huurbedrag dat in rekening wordt gebracht voor een huurtermijn te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met 

de stijging van de kosten of de daling van de inkomsten. De Eigenaar dient de Huurder ten minste twee (2) maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding 

van de verhoging in een schriftelijke kennisgeving hierover te informeren. 
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8. Belastingen en overige betalingen  

De Huurder is verantwoordelijk voor alle mogelijke belastingen en betalingen die de Huurder of de Eigenaar moet voldoen als gevolg van de aankoop, de 

huur of het gebruik van het Huurobject of anderszins voortvloeiend uit de Huurovereenkomst, met uitzondering van de inkomsten- c.q. 

vennootschapsbelasting die aan de Eigenaar wordt opgelegd.  

9. Verzekering  

De Huurder is verantwoordelijk voor de verzekering van het Huurobject en dat de verzekeringsdekking toereikend is, voor de geldigheid van de verzekering 

en voor de betaling van de verzekeringspremies, zowel tijdens de aflevering van het Huurobject als tijdens de huurperiode. De Eigenaar moet vermeld staan 

als de verzekerde/begunstigde in de verzekeringspolissen, en er dient uiterlijk op het moment van aanvang van de huurperiode een verzekeringsbewijs aan 

de Eigenaar te zijn gestuurd. Indien de Eigenaar geen verzekeringsbewijs heeft ontvangen, is deze gerechtigd om het Huurobject zelf te verzekeren door 

middel van zijn (eigendoms-)verzekering. De Eigenaar is tevens gemachtigd om voor verzekering van het Huurobject in naam van de Huurder zorg te dragen; 

in welk geval de Eigenaar er zorg voor draagt en dat de verzekering geldig blijft. Indien de Eigenaar het Huurobject laat verzekeren, worden de kosten voor 

de verzekering en het beheer van de verzekering vooraf bij de Huurder in rekening gebracht gelijk met de betalingen van de huurbedragen. De Huurder 

betaalt de kosten van de verzekeringen voor het Huurobject. 

10. Boeterente en incassokosten 

Indien de betaling van de huurbedragen of een andere betaling krachtens de Huurovereenkomst niet op de vervaldatum geschiedt, is de Eigenaar gerechtigd 

om vanaf de vervaldatum een vertragingsrente van 11% per jaar in rekening te brengen over de betreffende vordering. De Huurder is de Eigenaar bovendien 

een door de Eigenaar vast te stellen vergoeding verschuldigd voor de gestuurde herinneringen en overige incassokosten met betrekking tot vorderingen op 

grond van de Huurovereenkomst. 

11. Defecten of tekortkomingen in het Huurobject  

De Huurder aanvaardt dat het Huurobject wordt gehuurd in de huidige staat, en dat:  

-  de Huurder het Huurobject zelf en onafhankelijk heeft gekozen, en verantwoordelijk is voor het inspecteren van het Huurobject bij aflevering;  

- de Eigenaar op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de aflevering van het Huurobject, de kwaliteit ervan, de werking, garantie,  

 beschikbaarheid van onderhoud of reserveonderdelen, overige eigenschappen of geschiktheid voor het beoogde gebruik, of dat het Huurobject 

 voldoet aan de eisen vastgelegd in de wet of door autoriteiten; en  

- een defect aan het Huurobject, van welke soort dan ook, de Huurder niet het recht geeft om de Huurovereenkomst op te zeggen of te  

 ontbinden, betaling van de huurbedragen en andere vergoedingen op te schorten of enige andere vorderingen tegen de Eigenaar in te stellen. 

Indien zich dergelijke defecten of tekortkomingen met betrekking tot het Huurobject voordoen die de Huurder naar zijn mening het recht geven om vorderingen 

tegen de fabrikant van het Huurobject in te stellen, is de Huurder gerechtigd dergelijke vorderingen in zijn eigen naam in te stellen en - voor zover nodig - 

worden de desbetreffende rechten jegens de fabrikant van het Huurobject wegens defecten hierbij door de Eigenaar aan de Huurder overgedragen. De 

Huurder dient de Eigenaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van essentiële defecten of tekortkomingen met betrekking tot het Huurobject. De Huurder 

draagt de kosten die ontstaan als gevolg van dergelijke vorderingen wegens de defecten aan het Huurobject.  

12. Gebruik van het Huurobject en accessoires  

Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder dat het Huurobject zorgvuldig wordt gebruikt volgens het oorspronkelijke beoogde gebruik, in overeenstemming 

met geldende wetgeving, voorschriften en richtlijnen uitgevaardigd door de autoriteiten, alsmede volgens de instructies verstrekt door de fabrikant en de 

Eigenaar en volgens de onderhoudshandleiding. De plaats van gebruik van het Huurobject zoals gedefinieerd in de Huurovereenkomst kan niet worden 

gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Eigenaar. Het Huurobject mag niet worden gebruikt in races, niet worden overbelast of 

worden gebruikt voor het slepen van een ander voertuig. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om ervoor te zorgen dat hij beschikt over 

de benodigde kwalificaties om het Huurobject te gebruiken, en over de eventueel vereiste geldige vergunningen om het te gebruiken. Eventuele structurele 

of andere wijzigingen aan het Huurobject mogen niet worden aangebracht zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Eigenaar, en eventuele 

accessoires die de waarde of bruikbaarheid van het Huurobject zouden kunnen verminderen of het beoogde gebruik zouden kunnen veranderen, mogen niet 

worden geïnstalleerd. Het eigendom van eventuele accessoires die in of op het Huurobject geïnstalleerd zijn tijdens de huurperiode zal overgaan op de 

Eigenaar, tenzij deze verwijderd worden voordat het Huurobject wordt geretourneerd, met dien verstande dat verwijdering van accessoires niet is toegestaan 

indien daardoor aanzienlijke schade aan het Huurobject wordt toegebracht, of indien de waarde van het Huurobject door het verwijderen aanzienlijk daalt. 

De Eigenaar heeft steeds het recht om het Huurobject desgewenst te inspecteren. 

13. Aansprakelijkheid voor onderhoud 

De Huurder dient het Huurobject voor eigen rekening te onderhouden, zodat het Huurobject zich te allen tijde in een goede en bruikbare staat bevindt, en 

niet in waarde daalt op enige andere wijze dan normaal zou zijn als gevolg van normale slijtage en het verstrijken van de tijd. Bij het onderhouden van het 

Huurobject dient de Huurder de gegeven instructies, waaronder instructies vermeld in instructiehandleidingen of vergelijkbaar materiaal van de fabrikant en 

van de Eigenaar, strikt in acht te nemen. Voor reparatie en onderhoud dienen altijd de originele reserveonderdelen te worden gebruikt zoals voorgeschreven 

door de fabrikant, en eventuele reparaties of onderhoud moeten worden uitgevoerd door de Eigenaar van het Huurobject of andere dienstverleners die zijn 

goedgekeurd door de Eigenaar. Essentiële onderdelen mogen op geen enkele wijze worden vervangen, gewijzigd of omgebouwd zonder de voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van de Eigenaar.  

Onderdelen die versleten, onherstelbaar beschadigde of zoekgeraakte onderdelen van het Huurobject vervangen, of vervangen onderdelen of nieuwe 

onderdelen die om een andere reden verkregen zijn, worden eigendom van de Eigenaar wanneer ze in of op het Huurobject zijn gemonteerd. De Huurder 

dient een adequate administratie bij te houden van service en onderhoud om te kunnen aantonen dat hij voldoet aan de desbetreffende verplichtingen. 
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De Eigenaar is niet aansprakelijk en neemt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van reparaties of onderhoud, of enige vergelijkbare met derden 

gesloten overeenkomst met betrekking tot of in verband met het Huurobject. In het geval een derde partij, die een garantie, service of een andere vergelijkbare 

verplichting heeft verleend met betrekking tot het Huurobject, niet kan voldoen aan de betreffende verplichting, of indien het Huurobject onbruikbaar wordt 

als gevolg van slijtage of enige andere reden, en/of indien de Huurovereenkomst met één of meer andere overeenkomsten samenhangt en/of een 

commerciële eenheid vormt als bedoeld in artikel 7:57 lid 5 BW, geeft dat de Huurder geen rechten tegenover de Eigenaar en de Huurder doet hierbij afstand 

van enig recht tegenover de Eigenaar op voormelde gronden, waaronder (doch niet uitsluitend) het recht om verplichtingen uit de Huurovereenkomst op te 

schorten of die te ontbinden of te vernietigen alsook van enig recht op huurverlaging of schadevergoeding door de Eigenaar.  

14. Onherstelbare beschadiging van het Huurobject  

Alle risico’s en de aansprakelijkheid met betrekking tot het Huurobject liggen bij de Huurder totdat de Huurovereenkomst is beëindigd en het Huurobject is 

geretourneerd en weer in de macht is van de Eigenaar. Indien enige schade aan het Huurobject wordt toegebracht, moet de Huurder de Eigenaar en de 

verzekeringsmaatschappij onmiddellijk op de hoogte brengen van de schade en het Huurobject laten repareren. Om de schade te laten beoordelen en om 

schadevergoeding te vorderen, moet de Huurder de benodigde documenten invullen en handelingen verrichten. Het incident (de schadeveroorzakende 

gebeurtenis) geeft de Huurder geen recht om zicht ontslagen te achten van zijn verplichtingen uit Huurovereenkomst of die op te schorten. Indien het 

Huurobject onherstelbaar beschadigd, zoekgeraakt of gestolen is, of op andere wijze niet kan worden verantwoord, is de Huurder een schadevergoeding aan 

de eigenaar verschuldigd conform artikel 16, verminderd met de daadwerkelijk door de Eigenaar ontvangen verzekeringsuitkering. Op de datum dat 

voormelde betaling(en) volledig door de Eigenaar is/zijn ontvangen eindigt de Huurovereenkomst.  

15. Beperking van aansprakelijkheid en overmacht   

Niettegenstaande andere hierin opgenomen bepalingen, is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor productieverlies, winstderving, gebruiksderving, verlies 

van contracten, direct dan wel indirect, of voor enige gevolgschade of indirecte schade. De rechtsmiddelen van de Huurder zoals vermeld in deze 

Huurovereenkomst zijn exclusief. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Eigenaar krachtens de Huurovereenkomst meer dan 15% van de totale 

contractwaarde bedragen. 

Uitsluitend de Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt bij derden als gevolg van het gebruik of transport van het Huurobject. 

Noch de Eigenaar, noch de Huurder wordt geacht in verzuim of aansprakelijk te zijn ten aanzien van de Huurovereenkomst vanwege de volgende 

omstandigheden van overmacht: oorlog, onlusten, vijandelijkheden, verstoring van de openbare orde, stakingen, uitsluitingen of andere industriële conflicten, 

epidemieën, brand, overstromingen, overheidsbeperkingen en acties zoals onder andere onteigeningen, vorderingen, inbeslagnames, import- en 

exportembargo’s en valutarestricties, handelingen of besluiten van een rechtbank of een andere instantie van een bevoegd rechtsgebied, tekorten aan water, 

stroom of andere omstandigheden die buiten de redelijke controle van een van de partijen optreden. 

Zodra de partij weet dat de nakoming van verplichtingen onder voormelde omstandigheden van overmacht waarschijnlijk nadelig zullen worden beïnvloed, 

dient de desbetreffende partij de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, waarbij alle relevante details betreffende de vertraging moeten 

worden vermeld binnen: (a) een week nadat de partij kennis heeft genomen van de oorzaak van de vertraging of het gebrek in de nakoming, of (b) twee 

weken nadat de oorzaak van de vertraging of het gebrek is ontstaan, afhankelijk van welke omstandigheid zich eerder heeft voorgedaan. 

Ongeacht de overige gevolgen die uit deze Huurovereenkomst zouden voortvloeien, is elk van beide partijen gerechtigd om de overeenkomst door schriftelijke 

kennisgeving aan de andere partij te beëindigen indien de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht meer dan drie (3) maanden wordt 

opgeschort.  

16. Ontbinding van de overeenkomst  

De Eigenaar heeft het recht om de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige vergoeding aan de Huurder verschuldigd te zijn, 

en het Huurobject terug en in haar feitelijke macht te brengen, indien: 

a.    de betaling van huurbedragen of een andere betaling op grond van de Overeenkomst meer dan twintig (20) dagen vanaf de vervaldatum niet (volledig) 

       is voldaan;  

b. de Huurder niet de zorg aan het Huurobject besteedt of anders gebruikt dan zoals overeengekomen;  

c.  de Huurder inspectie van het Huurobject door de Eigenaar of zijn vertegenwoordiger weigert of belemmert,  

d.  de Huurder de voorwaarden van de Huurovereenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden) op enige andere wijze niet nakomt;  

e.  de Huurder ophoudt met betalen, uitstel van betaling aanvraagt, wordt geliquideerd, een bedrijfsreorganisatie uitvoert of de activiteiten staakt, of  

failliet wordt verklaard; of  

f.  de Eigenaar anderszins van mening is dat zijn belangen benadeeld worden.  

Bovendien is de Eigenaar dan gerechtigd om alle eventuele overige overeenkomsten met de Huurder te ontbinden. Na beëindiging van de Huurovereenkomst 

heeft de Eigenaar het recht om het Huurobject op elke gewenste locatie in beslag te (laten) nemen, of om het Huurobject onder zich nemen, indien het 

Huurobject niet vrijwillig wordt geretourneerd. Bij ontbinding van de Huurovereenkomst of beëindiging op grond van artikel 14 is de Huurder aan de Eigenaar 

een onmiddellijke opeisbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de som van: (i) de vervallen openstaande huurbedragen, (ii) een bedrag gelijk aan 

40% van de niet-vervallen huurbedragen voor de resterende (oorspronkelijk overeengekomen) huurperiode met een minimum van een bedrag dat gelijk is 

aan de huur voor vier maanden, (iii) de vergoeding voor overschrijdingen van bedrijfsuren, (iv) andere lasten en kosten die op grond van de Huurovereenkomst 

voor rekening van de Huurder zijn, en (v) de kosten voor het in beslag (laten) nemen van het Huurobject en/of de terugname van het Huurobject. 

17. Overdracht van de overeenkomst  

De Huurder is niet gerechtigd om de Huurovereenkomst door middel van contractsovername over te dragen aan derden zonder de voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring van de Eigenaar. De Eigenaar is gerechtigd om het de Huurovereenkomst (derhalve inclusief alle rechten en plichten die hieruit 

voortvloeien), door middel van contractsovername over te dragen aan derden en om het Huurobject en/of de vorderingen uit de Huurovereenkomst aan 

derden over te dragen of te verpanden. Zodra de Huurder door de Eigenaar van de overdracht van de Huurovereenkomst of de overdracht of verpanding 
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van vorderingen uit de huurovereenkomst in kennis wordt gesteld, dient hij alle betalingen krachtens de Huurovereenkomst te voldoen aan de verkrijger 

van de rechten. 

18. Retourneren van het Huurobject  

Na beëindiging van de Huurovereenkomst (om welke reden dan ook) is de Huurder verplicht om voor eigen rekening het Huurobject met accessoires af te 

leveren op een locatie die wordt aangegeven in de Huurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Eigenaar is gerechtigd om een 

daghuur in rekening te brengen over de periode vanaf de einddatum van de Huurovereenkomst tot aan de (feitelijke) retourdatum van het Huurobject en met 

een minimum van 14 dagen. De hoogte van de daghuur wordt berekend door het geldende (maandelijkse) huurbedrag te delen door 30. De Huurder is 

verplicht om het Huurobject in een normale bedrijfstoestand te retourneren, waarbij rekening wordt gehouden met de overeengekomen gebruiksduur en het 

aantal bedrijfsuren. De Huurder dient de kosten te voldoen die mogelijk ontstaan om het Huurobject weer in de contractuele staat te brengen. De Eigenaar 

is bovendien gerechtigd om het Huurobject op te halen en in bovenvermelde toestand te brengen, waarbij de Huurder aansprakelijk is voor de kosten voor 

het ophalen en in het in contractuele staat brengen van het Huurobject. 

19. Mogelijkheid tot aankoop 

Indien de Huurder heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst, heeft de Huurder de mogelijkheid om het Huurobject na de huurperiode 

te kopen, onder voorwaarden die dan afzonderlijk met de Eigenaar dienen te worden overeengekomen. 

20. Geldend recht 

De Huurovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd op grond van Nederlandse recht. De wettelijke bepalingen, voor zover van regelend recht, 

omtrent (i) huur van een roerende zaken en (ii) goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen (afdeling 1, titel 2b van Boek 7 BW) 

worden hierbij uitgesloten. 

21. Geschillenregeling  

Over eventuele geschillen die ontstaan in verband met de Huurovereenkomst zal eerst worden onderhandeld tussen de Eigenaar en de Huurder. Indien een 

dergelijk geschil niet kan worden opgelost via deze onderhandelingen, die te goeder trouw worden uitgevoerd, kan elk van de partijen de zaak definitief laten 

beslechten door middel van arbitrage in Amsterdam, in de Engelse taal, in overeenstemming met de op dat moment geldende voorschriften voor bemiddeling 

en arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel, door één arbiter, die zal worden geselecteerd in overeenstemming met bovengenoemde 

voorschriften. Het arbitrale vonnis dat hierbij wordt gewezen is definitief en bindend voor de partijen van een dergelijke arbitrageprocedure. De taal van 

arbitrage is het Engels. 

22. Overige voorwaarden  

Teneinde rechtsgeldig te zijn, dienen alle aanvullingen en wijzigingen met betrekking tot de Huurovereenkomst schriftelijk te worden verstrekt. Indien de 

Eigenaar eenmaal of vaker afziet van uitoefening van enig recht uit de Huurovereenkomst, zal dat niet als een afstand van dat recht gelden en belet dit de 

eigenaar niet om later in dezelfde of een vergelijkbare situatie een beroep op dat recht te doen. 

Indien de Huurder bestaat uit meerdere (rechts)personen, waaronder begrepen ingeval van een personenvennootschap, is elk van de (rechts)personen 

hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Huurovereenkomst. 

23. Openbaarmaking en verkrijging van informatie  

De Eigenaar is gerechtigd om informatie over de Huurder en de Huurovereenkomst door te geven aan de moedermaatschappij, dochterondernemingen en 

gelieerde ondernemingen en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en aan andere ondernemingen die behoren tot de Cargotec Group, 

en om informatie over de Huurder te verkrijgen. De Eigenaar is tevens gerechtigd om informatie over deze overeenkomst openbaar te maken aan een 

dienstverlener die betrokken is bij de Huurovereenkomst. 

 

 

 

 


