Algemene voorwaarden BeamerHurenHaarlem.nl
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen BeamerHurenHaarlem.nl te Haarlem
aan de Pleiadenstraat 104 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in,
deze algemene voorwaarden zijn voor BeamerHurenHaarlem.nl alleen bindend indien en voor
zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 Offerte en aanvaarding
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Overeenkomst: Een overeenkomst komt tot stand wanneer deze door de
BeamerHurenHaarlem.nl wordt geaccepteerd via een schriftelijke bevestiging. Een
aanvraag kan worden ingediend via de website of via de klantenservice.
BeamerHurenHaarlem.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor, om de aanvraag op
voorhand af te wijzen zonder opgaaf van redenen.
Ingang huurperiode: De huurperiode gaat in op het moment dat de Opdrachtgever het
gehuurde ophaalt of BeamerHurenHaarlem.nl het gehuurde bij de Opdrachtgever
bezorgt.
Einde huurperiode: De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde door
BeamerHurenHaarlem.nl retour is ontvangen.
Getoonde modellen evenals opgaven van (technische) specificaties, capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig
mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de Opdrachtgever geen
rechten ontlenen.
Waarborgsom: BeamerHurenHaarlem.nl heeft het recht een waarborgsom vast te stellen
die de Opdrachtgever vóór ingang van de huurperiode moet voldoen. De waarborgsom
mag door de Opdrachtgever niet beschouwd worden als vooruitbetaling op de
verschuldigde huurprijs. Bij het einde van de overeenkomst heeft
BeamerHurenHaarlem.nl het recht alle voor rekening van de Opdrachtgever komende
kosten en schade te verrekenen met de van de Opdrachtgever ontvangen waarborgsom.
Bedenktermijn: Zolang de huurartikelen niet verzonden zijn, kan de Opdrachtgever tot 24
uur voor ingang van de huurperiode kostenloos afzeggen zonder opgaaf van redenen.
Te laat inleveren: Indien de Opdrachtgever zich niet aan de afgesproken afhaaldatum of
inleverdatum houdt, behoudt BeamerHurenHaarlem.nl het recht om de extra huurkosten
door te rekenen.
Eigendom: Alle huurartikelen blijven eigendom van de BeamerHurenHaarlem.nl en
dienen na afloop van de huurperiode weer ingeleverd te worden. Dit geldt ook voor
accessoires, kabels en de verpakking.

Artikel 2 Levering
1.

Ophalen: Het gehuurde kan bij aanvang van de huurperiode op afspraak worden
opgehaald. Het huurbedrag dient vooraf of bij ophalen te worden voldaan. Een legitimatie
(paspoort, ID kaart of rijbewijs) dient te worden getoond alsmede op verzoek een copie
van een bank of giro afschrift of een salaris afschrift niet ouder dan 30 dagen (bedragen
mogen worden afgeplakt).
2. Aflevering: Als de Opdrachtgever het gehuurde laat bezorgen dient het huurbedrag en de
bezorgkosten vooraf voldaan te worden. Bij afleveren van het gehuurde dient de
Opdrachtgever zich te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs (paspoort,
rijbewijs of ID kaart). Bezorging geschiedt alleen op de begane grond en op één locatie,
tenzij anders is overeengekomen. Bezorging geschiedt alleen via verhard terrein, dus geen
grindpaden. Als blijkt dat bij levering de goederen niet op “normale” wijze op de locatie

kunnen worden geleverd, dan worden eventuele handelingskosten (zoals extra
transportkosten etc.) berekend. De goederen dienen voor retour klaar te staan, daar waar
ze ook zijn afgeleverd (ook weer op één locatie) tenzij anders is overeengekomen.
3. BeamerHurenHaarlem.nl heeft het recht de huurartikelen (tijdelijk) niet of beperkt te
leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover
BeamerHurenHaarlem.nl niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene
voorwaarden.
4. BeamerHurenHaarlem.nl zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever tijdens
kantooruren binnen 48 uur te reageren, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Artikel 3 Gebruik
1.

De Opdrachtgever zal de huurartikelen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze
gefabriceerd is. De Opdrachtgever zal met de huurartikelen omgaan als een goed
huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag.
2. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde aan een door BeamerHurenHaarlem.nl
gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de
gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten
inspecteren.
3. Indien het gehuurde door een technisch defect niet functioneert, zorgt
BeamerHurenHaarlem.nl voor een vervangend product of restitueert een deel van de
huursom, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het
product.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade door ondeugdelijk gebruik, schade door
derden en/ of verlies of diefstal.
Artikel 4 Teruglevering
1.

Opdrachtgever vervoert de door hem gehuurde huurartikelen in de door
BeamerHurenHaarlem.nl verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en
risico. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde
apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.
2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat het gehuurde door BeamerHurenHaarlem.nl
wordt opgehaald en hiervoor nog niets is bepaald in de overeenkomst, moet de
Opdrachtgever ervoor zorgen dat hij tenminste 48 uur van tevoren (weekenden en
erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan BeamerHurenHaarlem.nl meedeelt
op welke datum, tijdstip en welk adres BeamerHurenHaarlem.nl het gehuurde kan
ophalen.
3. Indien de Opdrachtgever het gehuurde – om welke reden dan ook – niet (tijdig)
retourneert of voor afhalen te beschikking stelt aan BeamerHurenHaarlem.nl, is de
Opdrachtgever per direct in verzuim. De huurperiode wordt als dan – zonder dat
BeamerHurenHaarlem.nl hiervan melding hoeft te maken – telkens met één dag verlengd
met een huuropslag van 100%. De Opdrachtgever is bovendien gehouden alle (overige)
schade van BeamerHurenHaarlem.nl te vergoeden, zoals de kosten van het inhuren van
vervangende zaken ter vervanging van het gehuurde, de incassokosten en de gederfde
winst.
Artikel 5 Prijzen en betaling
1.

BeamerHurenHaarlem.nl zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan
BeamerHurenHaarlem.nl een factuur sturen aan Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is het gefactureerde bedrag verschuldigd bij aanvang van de huurtermijn.
3. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit
binnen de betalingstermijn aan BeamerHurenHaarlem.nl te melden. De
betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat
BeamerHurenHaarlem.nl de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van
BeamerHurenHaarlem.nl blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever
binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de
daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel
buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor

advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is BeamerHurenHaarlem.nl
in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.
5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag
op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.
6. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders
is vermeld.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

5.

6.

BeamerHurenHaarlem.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van
informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij
deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door
BeamerHurenHaarlem.nl of een van haar medewerkers.
BeamerHurenHaarlem.nl is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend
voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de
achterwege gebleven prestatie.
Iedere aansprakelijkheid van BeamerHurenHaarlem.nl voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding
in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens
misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens
overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden alsook
letselschade ontstaan door het onjuist gebruik van gehuurde Producten
In geval van aansprakelijkheid krachtens het tweede lid zal het maximale bedrag dat
BeamerHurenHaarlem.nl is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de
betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van
BeamerHurenHaarlem.nl.
De aansprakelijkheid van BeamerHurenHaarlem.nl wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever
BeamerHurenHaarlem.nl direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een
redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en
BeamerHurenHaarlem.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BeamerHurenHaarlem.nl
in staat is adequaat te reageren.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van
het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse
onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen en in het geval dat BeamerHurenHaarlem.nl door zijn eigen
leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van BeamerHurenHaarlem.nl kan
worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de
overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig
dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 7 Duur en opzegging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken termijn.
2. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene
voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
3. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op
vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 8 Wijzigingen in overeenkomst
1.
2.

3.

4.
5.

Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden
gewijzigd.
Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is BeamerHurenHaarlem.nl echter
eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of
uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 1 maand voordat de aanpassingen of
uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in
de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal BeamerHurenHaarlem.nl
overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet.
BeamerHurenHaarlem.nl zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever.
Indien BeamerHurenHaarlem.nl bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in
te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum
dat deze effect zullen krijgen.
BeamerHurenHaarlem.nl mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden
doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen
dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Artikel 9 Slotbepalingen
1.

2.

3.
4.
5.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van
dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin BeamerHurenHaarlem.nl gevestigd
is.
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid
van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van
de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender
en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de
ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
De door BeamerHurenHaarlem.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige
communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door
Opdrachtgever.
Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over
te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
In afwijking hiervan is BeamerHurenHaarlem.nl steeds gerechtigd haar rechten en
verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of
zustermaatschappij.

