
 
 

Algemene Verhuurvoorwaarden Buhrmann Pressure Systems B.V. 
Artikel 1 - Definities  
In deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:  
Apparatuur: hoge druk apparatuur en vacuüm apparatuur inclusief de bijbehorende en bijgeleverde 
goederen zoals maar niet beperkt tot hoge druk pistolen, slangen, trailers e.d. 
BPS/Verhuurder: Buhrmann Pressure Systems B.V., gevestigd te (3208KR) Spijkenisse aan de 
Bohrweg 58 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70220646. 
Dagwaarde: de nieuwprijs van de Apparatuur per schadedatum / datum vermissing, verminderd met 
de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane Apparatuur. 
Gebreken: een aan BPS toe te rekenen mankement of defect aan  de Apparatuur, dat reeds vóór 
levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor de Apparatuur niet 
(naar behoren) functioneert.   
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de huurovereenkomst wordt afgesloten.  
Huurovereenkomst: de huurovereenkomst tussen BPS en Huurder, waarbij Huurder Apparatuur 
huurt van BPS. 
Huurperiode: de periode tussen de dag waarop de Apparatuur is geleverd tot en met de einddatum 
van de Huurovereenkomst, zijnde de dag waarop de Apparatuur overeenkomstig artikel 7 wordt 
geretourneerd. 
Partijen: BPS en Huurder gezamenlijk. 
 
Artikel 2 - Algemeen 
1. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden gelden voor ieder door BPS gedaan aanbod en 
huurovereenkomst tussen Partijen. 
2. Afwijkingen van deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij 
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Bij tegenstrijdigheid tussen deze 
Algemene Verhuurvoorwaarden en de door Partijen ondertekende Huurovereenkomst, prevaleert 
hetgeen in de Huurovereenkomst is opgenomen. 
3. Toepasselijkheid van inkoop-, verkoop-, huur- of algemene voorwaarden van Huurder is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
4. Indien de Algemene Verhuurvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Huurder en BPS, 
zijn zij - ook zonder nadere van toepassing verklaring - tevens van toepassing op een nieuw door 
BPS gedaan aanbod en nieuwe Huurovereenkomst tussen Partijen, tenzij dit uitdrukkelijk is 
uitgesloten. Voorts gelden de Algemene Verhuurvoorwaarden op alle buiten contractuele relaties 
tussen Partijen, waaronder - maar niet beperkt tot - onrechtmatige daad.  
 
Artikel 3 - Totstandkoming Huurovereenkomst 
1. Een door BPS gedaan aanbod (waaronder maar niet beperkt tot een offerte) is vrijblijvend. Huurder 
staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan BPS opgegeven eisen, 
specificaties en andere gegevens waarop BPS haar aanbod baseert. Het aanbod is geldig gedurende 
de in het aanbod aangegeven termijn. BPS is slechts aan het aanbod gebonden, indien de 
aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk binnen de genoemde termijn wordt bevestigd en onder 
voorbehoud van beschikbaarheid van de Apparatuur. 
2. De Huurovereenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen: (a) hetzij, indien een 
Huurovereenkomst wordt toegestuurd, op het moment waarop BPS de door Huurder voor akkoord 
ondertekende Huurovereenkomst heeft terug ontvangen; (b) hetzij, indien geen Huurovereenkomst 
wordt toegestuurd, op het moment waarop een door BPS gedaan aanbod door Huurder uitdrukkelijk 
mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard; (c) hetzij, indien de door Huurder verstrekte 
opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van BPS, op het moment waarop de huurperiode 
aanvang heeft gemaakt.  
3. Indien de aanvaarding van Huurder afwijkt van het door BPS gedane aanbod, is BPS daar aan niet 
gebonden. De Huurovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot 
stand, tenzij BPS anders aangeeft.  
4. Door het in ontvangst nemen van de Apparatuur door Huurder en/of door betaling van facturen van 
BPS, aanvaardt Huurder deze Algemene Verhuurvoorwaarden en de door BPS terzake opgestelde 
aanbod; dit geldt ook indien Huurder nalaat het aanbod of de Huurovereenkomst ondertekend aan 
BPS te retourneren.  
 
Artikel 4 – Informatie en Geheimhouding 
1. Huurder is verplicht alle gegevens en informatie te verstrekken aan BPS, welke BPS naar zijn 
oordeel voor een correcte uitvoering van de Huurovereenkomst nodig heeft (waaronder maar niet 
beperkt tot een ondertekende productverklaring). Huurder staat in voor de juistheid en volledigheid 
van alle aan BPS verstrekte gegevens en informatie. Indien de gegevens en informatie niet of niet 
tijdig worden verstrekt, is BPS bevoegd de (verdere) uitvoering van de Huurovereenkomst 
onmiddellijk op te schorten danwel bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk 
geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen. 
2. Partijen verplichten zich tot geheimhouding ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie 
aangaande de Huurovereenkomst en de onderneming van de andere partij, voor zover is 
aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betrof, dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie en de andere partij zulks redelijkerwijs had dienen te begrijpen.  
 
Artikel 5 – Huurprijs en betaling 
1. De huurprijs is exclusief BTW en andere door overheid of andere instanties gehanteerde heffingen 
en exclusief bijkomende kosten - waaronder maar niet beperkt tot transport-, afzettings-, brandstof-, 
reinigings-, installatiekosten en cascoverzekering. Deze additionele kosten worden separaat in 
rekening gebracht. De huurprijzen gelden uitsluitend voor gebruik van de Apparatuur in Nederland en 
België. De Huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. 
2. De huurprijs geldt per kalenderdag, tenzij anders overeengekomen. Voor een langere Huurperiode 
geldt een prijs op aanvraag. BPS zal Huurder wekelijks achteraf een factuur sturen waarin de 
verschuldigde vergoeding en in voorkomend geval additionele kosten overeenkomstig artikel 5.1, 
gespecificeerd zijn weergegeven.  
3. De door Huurder totaal verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de 
Apparatuur is geleverd overeenkomstig artikel 7 tot en met de einddatum van de Huurovereenkomst, 
zijnde de dag waarop de Apparatuur overeenkomstig artikel 7 wordt geretourneerd. BPS is bevoegd 
de overeengekomen huurprijs te wijzigen gedurende de Huurperiode, nadat de Huurperiode minimaal 
30 kalenderdagen heeft voortgeduurd of indien wettelijke bepalingen of kostprijsbepalende factoren 
haar daartoe verplichten. In geval van een dergelijke prijswijziging is Huurder gerechtigd de 
Huurovereenkomst tussentijds te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving daarvan aan BPS 
binnen 7 kalenderdagen na schriftelijke bevestiging van de prijswijziging door BPS aan Huurder.   
4. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op het 
bankrekeningnummer van BPS, zoals vermeld op de factuur. De termijn voor bezwaar tegen een 
factuur verstrijkt 10 dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de facturen, dan wel klachten 
schorten de betalingsverplichting niet op. Het recht van verrekening door Huurder wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten.  
5. Indien Huurder in gebreke blijft met de betaling van de factuur binnen 14 dagen, is de Huurder van 
rechtswege in verzuim. Huurder is dan aan BPS de kosten, zowel in als buiten rechte, verschuldigd 
die gepaard gaan met de invordering van al hetgeen wat Huurder aan BPS verschuldigd is. In ieder 
geval zal BPS gerechtigd zijn over het door Huurder verschuldigde bedrag - vanaf de datum waarop 
de Huurder in gebreke is - wettelijke handelsrente in rekening te brengen.  
6. Tot het moment dat algehele betaling van de openstaande facturen door Huurder heeft 
plaatsgevonden, heeft BPS het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten.  
7. BPS is te allen tijde bevoegd van Huurder een redelijke – door BPS te bepalen - voorschotbetaling 
te verlangen. Indien Huurder nalaat om (tijdig) de voorschotbetaling te voldoen, is BPS bevoegd, 
onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Huurovereenkomst onmiddellijk op 
te schorten en is al hetgeen Huurder aan BPS uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct 
opeisbaar.  
8. Indien de Huurovereenkomst door meerdere Huurders gezamenlijk is gegeven, zijn zij hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende 
betalingsverplichtingen.  
 
Artikel 6 - Transport 
1. Transport van de Apparatuur van en naar de door Huurder aangegeven locatie vindt plaats voor 
rekening en risico van Huurder, ongeacht of het transport door BPS of door Huurder wordt geregeld.  
2. Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van de van tevoren duidelijk omschreven locatie 
voor het transportmiddel waarmee de Apparatuur wordt vervoerd. Huurder draagt er zorg voor dat 
gebruik van de Apparatuur is toegestaan op de omschreven locatie. Huurder dient daarnaast te 
beschikken over eventuele vereiste vergunningen en hij dient ervoor zorg te dragen dat eventueel 
verschuldigde leges zijn voldaan voor plaatsing en gebruik van de Apparatuur op de omschreven 
locatie. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze locatie of anderszins de Apparatuur niet, of 
met vertraging kan worden afgeleverd of opgehaald, heeft BPS het recht deze rit, de gederfde huur, 
wachturen van de chauffeur of andere kosten bij Huurder in rekening te brengen. Dit geldt ook 
wanneer de Apparatuur bij het ophalen niet gereed voor transport is.  
 
Artikel 7 – Aanvang en einde Huurperiode 
1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door BPS in acht zullen worden 
genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze BPS niet. De opgegeven leveringstermijn is 
nimmer te beschouwen als een fatale termijn.  
2. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Huurder echter gerechtigd om BPS per aangetekende 
post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan vijf 
werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van de aangetekende post door BPS. 
3. Slechts na overschrijding van de overeenkomstig artikel 7.2 gestelde fatale termijn is Huurder 
gerechtigd om de Huurovereenkomst te ontbinden. BPS is echter in geen geval tot enige 
schadevergoeding gehouden 
4. De Huurperiode vangt aan en het risico voor de Apparatuur wordt geacht te zijn overgegaan op de 
Huurder op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek: 
a. indien is bedongen dat Huurder de Apparatuur op een overeengekomen locatie komt ophalen: op 
het tijdstip waarop de Apparatuur door BPS aan Huurder wordt overhandigd en de ontvangst bon 
wordt ondertekend;  
b. indien is bedongen dat BPS de aflevering van de Apparatuur verzorgt: op het tijdstip waarop BPS 
de Apparatuur op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld en de ontvangst bon 
wordt ondertekend.  
5. Huurder is verplicht om bij aflevering de Apparatuur terstond op Gebreken te onderzoeken en de 
aangeboden ontvangst bon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal Huurder alle eventuele 
Gebreken vermelden op het betreffende document. De Apparatuur wordt geacht in goede staat en 
conform de Huurovereenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet 
anders is vermeld.   
6. Klachten van Huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de 
Apparatuur en die tijdens de in artikel 7.5 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door Huurder 
binnen 24 uur na levering, schriftelijk (per e-mail) aan BPS gemeld te worden.   
7. Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt 
hadden behoren te worden, moeten door Huurder binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan BPS ter 
kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in artikel 7.6 vermeld.  
8. In geval van schade, als bedoeld in artikel 11.1, dient Huurder dit binnen 48 uur na het ontstaan 
ervan aan BPS te melden op dezelfde wijze als in artikel 7.6 vermeld. In deze schademelding wordt 
tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan BPS de mogelijkheid geboden om binnen 
een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde 
redelijke termijn bedraagt tenminste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de 
schademelding door BPS.  
9. Ieder vorderingsrecht van Huurder jegens BPS, betrekking hebbend op schade als bedoeld in 
artikel 11.1, vervalt indien:  
a. de schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in artikelen 7.6, 7.7 en 7.8 gestelde termijnen 
en/of niet op de daar aangegeven wijze aan BPS ter kennis zijn gebracht;  
b. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan BPS verleent terzake een onderzoek naar de 
gegrondheid van de klachten;  

c. Huurder de Apparatuur niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of 
onderhouden of indien Huurder de Apparatuur heeft gebruikt of behandeld onder, voor de Apparatuur, 
ongeschikte omstandigheden;  
d. Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BPS aan de 
Apparatuur reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;  
e. de Apparatuur na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in artikel 7.6 in gebruik wordt genomen, 
of indien na ontdekking als bedoeld in artikel 7.7 het gebruik van de Apparatuur wordt voortgezet.  
f. aan BPS geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in 
7.8.  
 
10. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De 
Huurperiode eindigt feitelijk:  
a. indien is bedongen dat Huurder de Apparatuur op een overeengekomen locatie retourneert: op het 
tijdstip waarop de Apparatuur door Huurder aan BPS is overhandigd (met inbegrip van een 
Schoonverklaring), tegen afgifte van een retourbon;  
b. indien is bedongen dat BPS het ophalen van de Apparatuur verzorgt: na op schrift gestelde 
afmelding (per e-mail) van de Apparatuur door Huurder, op de datum zoals in deze afmelding is 
gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 7.11;  
c. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift (per e-mail) door BPS aan de Huurder 
wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.  
11. De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.  
12. De op schrift gestelde afmelding dient per e-mail aan BPS - info@buhrmannpressure.com - 
verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:  
• gegevens Huurder 
• contractnummer 
• omschrijving op te halen Apparatuur 
• gewenste einddatum 
• ophaallocatie 
• naam en telefoonnummer contactpersoon ophaallocatie 
• indien van toepassing: vindplaats sleutel 
• meldpunt voor chauffeur van BPS 
13. De Huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel per e-mail als telefonisch 
door Huurder worden verlengd.  
14. Huurder zal de Apparatuur grondig schoongemaakt (in geval van asbest en wettelijk 
gekwalificeerde gevaarlijke stoffen gelden specifieke normen) en in goede staat, voorzien van een 
compleet ingevulde en ondertekende Schoonverklaring, een volle brandstoftank en - indien aanwezig 
in de Apparatuur - een opgeladen accu, teruggeven. Na retourontvangst van de Apparatuur vindt een 
controle plaats door BPS. Bij afwijkingen ten opzichte van de Schoonverklaring en/of de staat en de 
volledigheid van de Apparatuur bij aflevering en bij gebreke van de Schoonverklaring, ontvangt 
Huurder een schriftelijke bevestiging van de geconstateerde afwijkingen en onvolledigheden. De 
kosten die BPS ten gevolge daarvan moeten maken komen voor rekening van Huurder, onverkort de 
toepasselijkheid van artikel 11.1.  
15. Indien het niet mogelijk is voor BPS de Apparatuur direct op te halen, dient Huurder er voor te 
zorgen dat de Apparatuur gedurende een redelijke termijn veilig op de afhaallocatie kan blijven staan. 
Kosten die hiermee verband houden en kosten voor spoedtransporten komen voor rekening van 
Huurder, tenzij anders overeengekomen. 
 
Artikel 8 - Verplichtingen van BPS 
1. Indien de Apparatuur bij normaal gebruik in Nederland en België niet naar behoren functioneert, zal 
BPS binnen 2 dagen na melding ervoor zorgen dat reparatie plaatsvindt, of als dat niet mogelijk is, 
wordt een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervanging ter beschikking gesteld. De daarmee verband 
houdende additionele kosten komen in dit geval voor rekening van BPS. 
 
Artikel 9 – Verplichtingen Huurder 
1. Huurder / diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder 
verantwoordelijkheid van Huurder de Apparatuur bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij de 
Apparatuur aanwezige / aan de Apparatuur bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) 
handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Huurder ervoor in dat alle personen die 
de Apparatuur bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake 
eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.  
2. Hoewel de overeengekomen einddatum van de Huurperiode indicatief is, heeft de Huurder na het 
verstrijken van deze periode een teruggaveplicht.  
3. Indien de Apparatuur niet aan het einde van de overeengekomen huurperiode aan BPS wordt 
geretourneerd / afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.4 zich voordoet, wordt, na constatering 
hiervan door BPS, aan Huurder op de wijze als omschreven in artikel 7.10 onder c de mogelijkheid 
geboden om de Apparatuur alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De 
huurperiode eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op 
het tijdstip als omschreven in artikel 7.10 onder c, dan wel artikel 11.3. Indien Huurder de Apparatuur 
na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is 
Huurder in verzuim. Naast de huursom is Huurder in dit geval tevens de Dagwaarde van de niet-
geretourneerde Apparatuur aan BPS verschuldigd.  
4. Huurder dient de Apparatuur op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan BPS te retourneren, in 
dezelfde staat als waarin Huurder het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurperiode. 
Huurder dient de Apparatuur gereinigd en voorzien van een Schoonverklaring te retourneren. Extra 
arbeidstijd en/of kosten door niet/onvoldoende reinigen worden in rekening gebracht bij Huurder.  
5. Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik 
van de Apparatuur door hem of derden, te zullen betalen.  
6. Indien van toepassing dient Huurder er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de 
levering van de Apparatuur, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.  
7. Huurder (en/of haar financieringsmaatschappij) blijft te allen tijden eigenaar van de Apparatuur, 
ongeacht de duur van de Huurperiode. Huurder verplicht zich ertoe BPS te allen tijde toegang tot de 
Apparatuur te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en BPS hiervoor te 
vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van BPS, op straffe van verval van verzekeringsdekking. Huurder is niet 
gerechtigd de Apparatuur te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te 
bezwaren. Huurder zal BPS onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de Apparatuur in 
beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de 
Apparatuur. Indien Huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de Apparatuur, dient zij BPS 
hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal Huurder aan  BPS op eerste verzoek hiertoe, 
mededelen waar de Apparatuur zich bevindt.  
8. Bij beslag op (een deel van) de Apparatuur, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement 
van Huurder, zal Huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op 
de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van BPS (en/of haar financieringsmaatschappij).  
9. Huurder is verplicht, op straffe van verval van de verzekeringsdekking, preventieve maatregelen te 
nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken 
van (evt. meegeleverde) sloten (waaronder maar niet beperkt tot het disselslot), afsluiten, opbergen, 
buiten het zicht van derden plaatsen (op een afgesloten terrein), vastketenen e.d. van de Apparatuur.  
10. Huurder is verplicht het dagelijkse kleine onderhoud aan de Apparatuur te verrichten. Indien de 
vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van BPS en zijn de kosten voor 
rekening van Huurder. Het door de Huurder zelf verrichten van reparaties aan de Apparatuur is niet 
toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is Huurder, bij verhuringen van een dermate lange 
periode dat onderhoud door BPS aan de Apparatuur noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan BPS 
verschuldigd. Huurder blijft de Huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door 
BPS plaatsvindt.   
11. Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Huurder. Huurder vrijwaart BPS 
van iedere aansprakelijkheid en/of schade die hieruit voortvloeit.   
 
Artikel 10 - Derdenbeding  
1. Huurder van het Apparatuur verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te 
stemmen dat het eigendom van de Apparatuur bij een derde kan (komen te) berusten of dat de 
Apparatuur kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen 
deze derde van BPS te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- 
en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.  
2. Niettegenstaande het bestaan van onderhavige Huurovereenkomst zal Huurder de Apparatuur op 
eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig 
retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de Apparatuur zal vorderen op grond 
van niet nakoming van de verplichtingen van BPS jegens de derde. Als gevolg van deze opeising 
wordt de 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.  
3. Indien de situatie van sub 10.2 zich voordoet en de derde het gebruik van de Apparatuur door 
Huurder zou willen continueren, is Huurder 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. 
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.   
5. Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, nog door BPS worden 
herroepen.  
 
Artikel 11 - Schade, diefstal en verlies Apparatuur 
1. Schade aan de Apparatuur, veroorzaakt binnen de periode waarin Huurder voor de Apparatuur 
verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan 
ervan, aan BPS te worden gemeld.  
2. In geval van diefstal/vermissing van de Apparatuur is Huurder verplicht dit binnen 24 uur na 
ontdekking aan BPS te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is 
Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van de aangifte aan BPS te overleggen.  
3. In afwijking van het in artikel 7.10 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde Apparatuur betreft, 
in dit geval de datum waarop de Apparatuur (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het 
proces-verbaal, als einddatum van de Huurperiode. Voor eventuele overige Apparatuur op dezelfde 
Huurovereenkomst blijft de huur doorlopen tot de Huurperiode wordt beëindigd op een van de in 
artikel 7.10 omschreven manieren.  
4. Indien Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan BPS te 
overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de verzekering geen dekking biedt.  
5. Diefstal, verduistering of (economische) total loss van de Apparatuur, verplicht Huurder zich de 
schade aan BPS te vergoeden tegen de geldende Dagwaarde van de Apparatuur. In geval herstel 
nog mogelijk is, verplicht Huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid 
zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan / diefstal van onderdelen en/of toebehoren van de Apparatuur. 
Daarnaast blijft Huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door BPS geleden schade ( 
waaronder maar niet beperkt tot expertisekosten, omzet- en/of winstderving e.d.).  
6. Voor vermiste Apparatuur, waarvoor door BPS reeds de Dagwaarde aan Huurder is doorbelast en 
die later alsnog door Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is Huurder de Huurprijs tot aan de 
afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door BPS in mindering gebracht op de aan Huurder te 
retourneren vergoeding van de Dagwaarde.  
7. De door of namens BPS gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, 
reparatie- en/of reinigingskosten aan de Apparatuur, komt rechtstreeks voor rekening van Huurder. 
Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van Huurder wordt 
uitgevoerd, door een door BPS aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door BPS wenselijk 
wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door BPS.  
8. Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of Huurder aan de schade, het verlies, de diefstal 
of het onbruikbaar of waardeloos maken van de Apparatuur schuld heeft.  
 
Artikel 12 – Verzekering 
1. De huurprijs is inclusief een verplichte landmateriaal WA(M)-aansprakelijkheid verzekering voor de 
Apparatuur. De premie van deze verzekering is verwerkt in de huurprijs. Voor elke gebeurtenis die 

gedekt wordt door de landmateriaal WA(M)-aansprakelijkheid verzekering, is Huurder aan BPS een 
bedrag aan eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico is vastgesteld in het 
verzekeringsoverzicht van BPS te vinden op onze website onder “voorwaarden”. 
2. Huurder is tevens verplicht ten behoeve van de Apparatuur een cascoverzekering af te sluiten, 
zulks op basis van de aanschafwaarde van de Apparatuur en casco-uitgebreid, met BPS als 
medeverzekerde. Het risico dat de Apparatuur niet of niet toereikend is verzekerd, komt voor rekening 
van Huurder. Huurder kan tevens tegen betaling de cascoverzekering afsluiten via BPS.  
3. Indien de Apparatuur verloren gaat of beschadigd wordt, moeten de schadepenningen rechtstreeks 
door de verzekeringsmaatschappij aan BPS worden betaald. Huurder verplicht zich er hierbij toe om 
op eerste verzoek van BPS mee te werken aan een overdracht of een verpanding van de vordering 
van Huurder op de verzekeringsmaatschappij aan BPS uit hoofde van de tussen Huurder en de 
verzekeringsmaatschappij gesloten cascoverzekering. Huurder is verplicht om bij een overdracht of 
verpanding van de vordering op de verzekeringsmaatschappij onmiddellijke schriftelijke mededeling 
van deze overdracht of verpanding te doen aan de verzekeraar en bewijs hiervan aan BPS ter hand 
te stellen. 
4. Huurder is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede BPS de 
namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. BPS is gerechtigd die verzekeraars ervan op 
de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan BPS in eigendom toebehorende 
Apparatuur aan BPS voldaan moeten worden. 
 
Artikel 13 - Tussentijdse opzegging  
1. BPS is bevoegd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen 
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de 
Huurovereenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan 
worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn 
dat ongewijzigde instandhouding van de Huurovereenkomst in redelijkheid niet mag worden 
verwacht.  
2. Elk der Partijen kan voorts deze Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien en 
zodra: 
a. de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend;  
b. aan de andere Partij surcéance van betaling wordt verleend;  
c. de andere Partij zijn onderneming staakt; 
d. de andere Partij ernstig toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit deze 
Huurovereenkomst, na tot nakoming van die verplichtingen schriftelijk te zijn aangemaand. 
3. Opzegging van de Huurovereenkomst geschiedt schriftelijk (per e-mail).  
4. Indien de Huurovereenkomst door BPS op basis van het bepaalde in artikel 13.1 en/of 13.2 is 
beëindigd, is de openstaande vordering van BPS op de Huurder, direct en volledig opeisbaar en is 
Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van de Apparatuur en heeft BPS het recht zich 
toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van Huurder en deze te betreden, teneinde de 
Apparatuur in bezit te nemen. Huurder is gehouden tot vergoeding aan BPS van het door deze als 
gevolg van de beëindiging geleden of te lijden schade.  
 
Artikel 14 - Intellectuele eigendom  
1. BPS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de 
Auteurswet, ongeacht of voor het uitvoeren van de Huurovereenkomst een vergoeding werd betaald 
door Huurder. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten, die door BPS in het kader van 
de Huurovereenkomst worden gebruikt - waaronder begrepen (data)analyses, modellen, overzichten, 
programmatuur, technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de door BPS krachtens de 
Huurovereenkomst verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen teksten, websites, adviezen, 
rapporten, (data) analyses, verslagen, plannen e.d. - berusten uitsluitend bij BPS.  
2. Huurder is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BPS niet bevoegd tot 
openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 14.1 bedoelde producten, noch tot gebruik 
daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of 
voor wie de betreffende producten bestemd zijn.  
 
Artikel 15 – Aansprakelijkheid 
1. Huurder is jegens BPS aansprakelijk voor alle schade aan de Apparatuur, inclusief het niet schoon 
retourneren, ontstaan gedurende de periode dat de Huurder de Apparatuur tot zijn beschikking heeft 
en tijdens transport, ongeacht of deze door enige verzekering wordt vergoed, behoudens schade 
veroorzaakt door normaal gebruik of slijtage. Onder schade dient tevens te worden verstaan: 
vermissing, vernietiging, diefstal en verlies.  
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade en kosten van BPS, veroorzaakt met of door de 
Apparatuur gedurende de periode dat Huurder de Apparatuur tot zijn beschikking heeft, ongeacht of 
deze schade door enige verzekering wordt vergoed.  
3. De aansprakelijkheid van BPS is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaks beschadiging en 
letselschade, aan zaken en personen van Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan 
de gehuurde Apparatuur of door opzet of grove schuld van BPS. Tevens is de aansprakelijkheid van 
BPS beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor indirecte schade 
en/of (gevolg)schade en vermogensschade, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, huur 
en/of aankoop vervangende apparatuur, gederfde winst, man uren, gemiste besparingen en 
(vertraging)schade door bedrijfsstagnatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
4. De aansprakelijkheid van BPS kan nimmer het bedrag dat onder de betreffende Huurovereenkomst 
aan vergoeding aan BPS verschuldigd is, tot maximaal de door Huurder aan BPS wekelijkse 
verschuldigde Huurprijs, te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat 
specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. 
5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is BPS nimmer aansprakelijk voor letselschade, 
voortvloeiend uit een verkeerd gebruik van de Apparatuur. Huurder dient BPS te vrijwaren terzake 
van aanspraken van Huurder of andere derden, in het bijzonder zijn afnemers, in geval van verkeerd 
gebruik van de Apparatuur. 
6. BPS is niet aansprakelijk jegens Huurder, zolang Huurder zijn verplichtingen jegens BPS niet is 
nagekomen of voor schade ontstaan doordat BPS is uit gegaan van door de Huurder in het kader van 
artikel 4.1 verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
7. BPS is niet aansprakelijk voor de overeenstemming van de Apparatuur met wet- en regelgeving in 
het buitenland (buiten Nederland), voorzover BPS daar niet wettelijk toe verplicht is, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen.  
8. De aansprakelijkheid van BPS gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, 
ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van Huurovereenkomst of uit andere hoofde, met 
name onrechtmatige daad.  
9. Anderen dan Huurder kunnen aan de Huurovereenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen 
rechten ontlenen. Huurder vrijwaart BPS voor aanspraken van derden op grond van schade met, door 
of in verband met de gehuurde Apparatuur. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van BPS 
strekken ook ten gunste van bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers, 
hulppersonen en ingeschakelde derden van BPS.  
10. Indien Huurder tijdig heeft gereclameerd, dienen aanspraken jegens BPS binnen één (1) jaar na 
de datum van de eerste schriftelijke reclame in rechte geldend worden gemaakt, bij gebreke waarvan 
alle rechten en aanspraken van Huurder zullen zijn vervallen door het verstrijken van deze termijn.  
 
Artikel 16 – Overmacht 
1. Indien BPS haar verplichtingen uit de Huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede begrepen staking, niet 
beschikbaarheid van personeel (door ziekte of anderszins) en/of Apparatuur, transport moeilijkheden, 
vertraging in de aflevering van de Apparatuur door toeleveranciers, storingen, gebrekkigheid van 
zaken, Apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal, worden die verplichtingen opgeschort tot 
het moment dat BPS alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.  
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van BPS niet mogelijk is, 
langer duurt dan één maand zijn Huurder en BPS gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke 
ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding 
bestaat.  
 
Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen  
1. Op de door BPS met Huurder gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  
2. Ieder geschil tussen Partijen zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam-
Rijnmond. 
3. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn tevens beschikbaar in het Engels. Bij onenigheid over de 
uitleg van de Algemene Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.  
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