
Huurvoorwaarden van Ergonomiespecialist BV 

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 
In geval van verhuur, zijn zowel onze huurvoorwaarden als onze algemene voorwaarden 
van toepassing. 

Indien sprake is van een overeenkomst van verhuur, verplicht U zich tot het in ontvangst ne-
men van de goederen op datum van aflevering. Dat moment geldt als aanvang van de huur. 
Wij doen ons best ons aan de afgesproken levertijd te houden, doch zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele schade die bij U ontstaat door vertraging. De huur eindigt op het moment dat 
wij de goederen retourhalen.

Als minimale huurperiode geldt 8 weken. Wij zijn gerechtigd een eenmalige toeslag van € 
75,- in rekening te brengen voor leveringen buiten de regio Zuid-Limburg. De verschuldigde 
huursom is na afloop van de eerste 8 weken steeds per week verschuldigd, waarbij gedeelten 
van een week als hele week berekend worden.

Wij zijn gerechtigd om na afloop van het kalenderjaar de huurprijs aan te passen op grond 
van het inflatiepercentage. Indien geen termijn is overeengekomen geldt een door U te han-
teren opzegtermijn van 10 werkdagen. U dient de huur wel schriftelijk op te zeggen.

Uiteraard verlenen wij in geval van gebreken, die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik, ser-
vice. Het is u uitdrukkelijk verboden het gehuurde zelf te wijzigen of te verplaatsen. U dient 
ons daartoe opdracht te geven. De met de werkzaamheden gepaard gaande kosten worden 
U op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
U bent aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, aan het gehuurde en indien herstel 
onmogelijk is, bent U de nieuwwaarde verschuldigd.
Het is verboden om in of aan het gehuurde een wijziging aan te brengen en/of aan het ge-
huurde enige reparatie te verrichten, dan wel deze handelingen door derden te doen verrich-
ten. U bent derhalve verplicht eventuele reparaties op Uw kosten door ons te laten uitvoeren.

U bent verplicht het gehuurde in eigen beheer te houden en het te behandelen en te bewa-
ren als een goed huisvader.

U dient ons te allen tijde toegang te verschaffen om het gehuurde te kunnen inspecteren.

U dient ons onmiddellijk schriftelijk te informeren, indien U surséance van betaling aanvraagt 
en/of in staat van faillissement dreigt te geraken en/of derdenbeslag hebben gelegd op het 
gehuurde. Uiteraard mag U het gehuurde niet aan derde(n) verhuren en/of verkopen en/of 
anderszins belasten.

U dient te zorgen voor een deugdelijke verzekering tegen alle van buiten komend onheil en 
wel op basis van de nieuwwaarde, zoals te doen gebruikelijk bij een inboedel- en/of inventa-
risverzekering.

Op de dag waarop de huurovereenkomst een einde neemt, bent U verplicht het gehuurde 
aan ons terug te geven in dezelfde staat waarin U het gehuurde heeft ontvangen, normale 
slijtage daaronder uiteraard niet begrepen.
Aflevering en retourhalen geschiedt uitsluitend op werkdagen en wel tijdens kantooruren.


