ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN
1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden
1.1

Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna
vermelde voorwaarden. Aanvullingen en afwijkingen zijn slechts aanvaard indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2

Op alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV zijn cumulatief ook de gewone
algemene voorwaarden van BECONA NV van toepassing.

2. Aanvang & einde van de huur, transportkosten
2.1

De huur vangt al naar gelang het geval aan:
op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt
in onze magazijnen;
- op het ogenblik dat het gehuurde aan de transporteur is overgedragen.
-

Ingeval echter van een niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet
in ontvangstneming ervan zonder enige voorafgaandelijke verwittiging/annulatie, is de
huurder hoe dan ook gehouden tot betaling van de volledige huurvergoeding vanaf dat
tijdstip tot aan de datum van formele annulatie. Op de resterende duur van de voorziene
huurtijd is art. 5 van toepassing.
2.2

De huur eindigt:
wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de
overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan
beroepen.
- in alle andere gevallen, op de dag van afhaling wanneer dit is overeengekomen, of
op de dag van terugkeer in de magazijnen van BECONA NV, op voorwaarde dat dit
geschiedt binnen de kantooruren en tegen aflevering door BECONA NV van een
schriftelijke ontlasting.
-

2.3

Alle transportkosten vallen ten laste van de huurder. De huurder staat er voor in dat op
afgesproken tijd of plaats, hijzelf of een afgevaardigde aanwezig is voor de in
ontvangstneming en de terugbrenging. Zoniet is BECONA NV gerechtigd het
gehuurde goed terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.

3. Risico
3.1

Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen
en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.

3.2

De huurder en haar mandatarissen verbinden er zich persoonlijk toe BECONA NV
binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten teneinde BECONA NV
toe te laten haar rechten uit te oefenen:
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-

diefstal van het gehuurde voorwerp;
beschadiging;
rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers;
faling.

3.3

BECONA NV levert goederen af in perfecte staat van onderhoud. Afhaling en in
ontvangstneming door huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke
aanvaarding van staat en hoeveelheden, ten bewijze waarvan de huurder of zijn
aangestelde een geleidebon ondertekent en een duplicaat bekomt.

3.4

De huurder en haar mandatarissen verbinden er zich persoonlijk toe de goederen in
dezelfde staat terug te geven. Indien de goederen vuil teruggegeven worden, worden
de reinigingskosten bijkomend aangerekend, welke forfaitair 10,00 euro/m² op de
totaliteit van het gehuurde worden bepaald of in regel aan een éénheidsprijs van 47,00
EUR/u en kilometers à 0,90 EUR/km excl. BTW. De telling en keuring gebeuren ook
bij terugname in de magazijnen van BECONA NV.

3.5

Onverminderd zijn verhaal op derden, zijn de huurder en haar mandatarissen
aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz., in de
ruimste zin. Een en ander geldt zonder dat dezen fout of opzet van derden, toeval of
overmacht kunnen inroepen tegenover BECONA NV. Is schade of verlies vastgesteld,
zonder dat de huurder bij telling en keuring aanwezig is geweest, dan zal BECONA
NV over een termijn van één maand beschikken vanaf de terugname, zater-, zon- en
feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade e.d.
bekend te maken.

3.6

Vergoeding bij verlies of onbruikbaarheid wordt steeds op nieuwwaarde berekend
tegen de prijzen die gangbaar zijn op het ogenblik van de vervanging.

3.7

De huurder is ook, over de gehele duurtijd van de huur, aansprakelijk voor de schade
of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan
derden zou veroorzaken.

4. Huurprijs, huurtijd, uitdrukkelijk ontbindend beding en betalingsvoorwaarden
4.1

Alle opgegeven huurprijzen zijn exclusief BTW.

4.2

De huurperiode is minimum de ondeelbare periode van 4 weken, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen. Ten minste 1 week vóór het verstrijken van de
huurperiode, zal de huurder aan BECONA NV de terugkeer van het materieel melden.
Wordt met deze vooropzeg geen rekening gehouden, dan loopt het huurcontract, met
stilzwijgend akkoord, verder aan dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur als de
eerste huurperiode.

4.3

BECONA NV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval er objectieve redenen
aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de
huurder in gevaar gebracht is (zoals bijvoorbeeld i.g.v. van faillissement,
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geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij BECONA
NV of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de huurder, …)
. BECONA NV is in dat geval gerechtigd om zich onmiddellijk, zonder tussenkomst
van de rechter en op kosten van de huurder weer in het bezit te stellen van de gehuurde
goederen. De huurder kan in geen énkel geval aanspraak maken op enige
schadevergoeding.
In dat geval is de huurder hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair
geraamd wordt 30% van de huurprijs die diende te worden betaald tijdens de resterende
duur van de voorziene huurtijd met als minimum van 500,00 EURO, onverminderd het
recht van BECONA NV om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
4.4

De facturatie gebeurt altijd voorafgaandelijk d.w.z. bij de onmiddellijke ingang van de
huur, voor de eerste periode van vier weken, en iedere aanvangende volgende periode
van vier weken.

4.5

De betalingsvoorwaarden vermeld in art. 7 van de algemene voorwaarden van
BECONA NV zijn integraal van toepassing.

5. Annulatie
5.1

In elk geval van annulatie van de bestelling/opdracht door de klant, is de klant een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de voorziene
huurprijs met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor
BECONA NV om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

5.2

De klant is eveneens verplicht om de reeds geleverde prestaties te vergoeden à 47,00
EUR/u en kilometers à 0,90 EUR/km, in geval van ontijdige annulatie of
onmogelijkheid de opdracht uit te voeren wegens zijn nalatigheid of fout. Deze
tarieven zijn excl. B.T.W..

6. Borgsom
Indien BECONA NV een borgsom eist, mag deze nooit worden beschouwd als een voorschot
op de huur en zal deze pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat is gebleken dat de
huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. Deze gestelde borgsom geeft nooit recht op
intresten.
7. Richtlijnen voor het gebruik
7.1

De huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te
beschermen.

7.2

Slechts originele materialen van BECONA NV mogen aangewend worden voor
montage en gebruik.

7.3

De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementair opgelegde controlemaatregelen
te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van BECONA NV daarin.
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8. Allerlei bepalingen
8.1

Het is de huurder verboden om zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming
van BECONA NV het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen.

8.2

Wanneer de herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage noodzakelijk
worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan BECONA NV.
BECONA NV voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door
anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De huurder heeft echter geen recht op
schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde
goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.

8.3

Cfr. art. 2.3 zijn alle vervoerskosten ten laste van de huurder. Bij terug ophalen door
de zorgen van BECONA of een door haar aangestelde transporteur, moet het materiaal
klaar staan, makkelijk te bereiken, op de begane grond, ten verste onmiddellijk achter
de toegang. De datum van het ophalen moet tenminste 1 week op voorhand worden
meegedeeld.

8.4

De huurder is verplicht om zich bij de in ontvangstneming der huurgoederen
onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en de goede staat der goederen.
Bezwaren dienen op de door BECONA NV te behouden geleidebon vermeld te
worden, bij gebreke waarvan alle aanspraken jegens BECONA NV vervallen.

8.5

Ook zonder in ontvangstneming door of namens de huurder heeft BECONA NV aan
zijn verplichting tot afgifte van de huurgoederen in het overeengekomen aantal en de
overeengekomen staat voldaan, indien hij de huurgoederen op de plaats van afgifte ter
beschikking van de huurder heeft gelaten.

8.6

BECONA NV is niet aansprakelijk voor schade opkomend aan de zijde van huurder
en voortvloeiend uit niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting
welke voor hem uit deze huurvoorwaarden voortvloeit, tenzij de oorzaak van het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomen bestaat in opzet of grove schuld van BECONA
NV, zelf handelend of door middel van zijn orgaanvertegenwoordigers.

8.7

De huurder is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd opkomend van de zijde
van BECONA NV en voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen
van iedere verplichting welke voor hem uit deze huurvoorwaarden voortvloeit,
ongeacht de oorzaak van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen. Voor zover
het schade aan de huurgoederen zelf betreft, wordt de waarde der huurgoederen
gesteld op de nieuwwaarde.

9. Bevoegde rechtbank. Toepasselijk recht. Plaats van uitvoering van de verbintenissen
9.1

Voor alle geschillen waarbij BECONA NV betrokken is, zijn énkel de rechtbanken
van de maatschappelijke zetel van BECONA NV bevoegd. BECONA NV behoudt
zich evenwel het recht voor om als aanlegger de procedure aanhangig te maken voor
een rechtbank die bevoegd is overeenkomstig het gemeen recht.
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9.2

Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe.

9.3

Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling
en de eventuele vrijwaring worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de
maatschappelijke zetel van BECONA NV.
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