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Verhuurvoorwaarden Installatiegereedschap.nl  
 
Hoofdstuk 1. Definities 
 
1. Definitie verhuurder: Installatiegereedschap, gevestigd aan De Doeze 11, 7891 SP te Klazienaveen. 
Eigenaar van de webshop: https://installatiegereedschap.nl, voor zowel de aanschaf als verhuur van 
professioneel gereedschap. Met als KVK: 50760564. Bereikbaar via: info@installatiegereedschap.nl. 
2. Definitie huurder: Diegene die via de webshop een verhuuraanvraag afrondt middels de daarvoor 
bestemde pagina’s of na aanvraag van een offerte schriftelijk hiervoor akkoord. 
3. Definitie (verhuur)overeenkomst (totstandkoming): De verhuurovereenkomst komt tot stand zodra 
de huurder online via de webshop van installatiegereedschap de huuraanvraag afrondt met de bijbe-
horende betaling. Indien de huurder een offerte heeft aangevraagd, komt de huurovereenkomst tot 
stand zodra de huurder schriftelijk (elektronisch) akkoord geeft aan installatiegereedschap.  
4. Definitie van verhuur: onder het huren van apparatuur wordt het volgende verstaan. Apparatuur, 
waaronder, maar niet beperkt tot alle door de verhuurder verhuurde voorwerpen, met daarmee inbe-
grepen toebehoren, zoals kabels, klemmen, handleidingen, enz. Hierna genoemd als ‘gehuurde’. 
5. Definitie huurperiode: De door de huurder aangegeven gewenste periode via de webshop met een 
max. van 28 dagen of middels een offerteaanvraag via de webshop voor langere periodes.  
6. De definitie van huurprijs: het totale bedrag dat automatisch wordt berekend in de webshop voor 
een huurperiode van maximaal 28 dagen en voor een langere periode wordt aangeboden middels een 
offerte. De huurprijs is opgebouwd uit de kosten van de huur en het wettelijke belastingpercentage 
van 21%.  
7. Verhuur geschiedt uitsluitend volgens de beschreven voorwaarden in deze verhuurvoorwaarden. De 
voorwaarden zijn bindend voor beide partijen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.  
 
Hoofdstuk 2. Afhalen, opsturen en retourneren  
 
8. Afhalen is enkel mogelijk op afspraak op het volgende adres: De Doeze 11, 7891 SP te Klazienaveen. 
Afhalen gebeurt uitsluitend op afspraak die vooraf gemaakt dient te worden via info@installatiege-
reedschap.nl of telefonisch via +31 6 25 48 83 91. Het is tevens mogelijk om te kiezen voor verzending. 
Het gehuurde wordt verzonden op kosten van de huurder en zal op de eerste dag van de overeen-
komst binnen zijn bij de verhuurder, tenzij de verhuurder door welke omstandigheden dan ook het 
gehuurde niet kan aannemen, waardoor de levering wordt vertraagd. Dit is daarom het risico van de 
huurder. Retourneren kan door het gehuurde terug te brengen of door het gehuurde terug te zenden 
aan Installatiegereedschap.  
9. Het gehuurde dient op de laatste dag van de huurovereenkomst weer binnen te zijn bij Installatie-
gereedschap. Houdt er daarom rekening mee dat versturen gemiddeld 1-2 werkdagen kan duren, af-
hankelijk van de omstandigheden bij de vervoerder. Het gehuurde dient altijd de laatste dag van de 
verhuurperiode te zijn afgeleverd voor 22:00 uur ’s avonds bij De Doeze 11, 7891 SP te Klazienaveen.  
10. Als het gehuurde niet op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode is geretourneerd of 
binnen is bij Installatiegereedschap, dan wordt de verhuurperiode automatisch verlengt met telkens 
één dag. Dit gebeurt net zo lang tot het gehuurde binnen is bij Installatiegereedschap. De kosten die 
hierdoor ontstaan, zijn geheel voor rekening van de huurder.  
11. De terugzending of retournering dient altijd geheel, compleet en onbeschadigd te gebeuren. Uiter-
aard inclusief alle gebruikte toebehoren en handleidingen en in originele verpakking. Indien de origi-
nele verpakking ontbreekt bij ontvangst van het gehuurde, dan dient het gehuurde teruggestuurd te 
worden in een degelijke en stevige verpakking van hoogwaardige kwaliteit en met de juiste bescherm-
middelen, zodat het gehuurde niet beschadigd raakt bij verzending.  
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Hoofdstuk 3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  
 
12. De huurder is vanaf het moment van ontvangst totdat het gehuurde weer binnen is bij Installatie-
gereedschap verantwoordelijk voor het gehuurde (risico van de verhuurder).  
13. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, in welke hoedanigheid en/of op welke wijze 
dan ook veroorzaakt, aan het gehuurde en/of toebehoren. Het maakt hierbij niet uit of het een toere-
kenbare tekortkoming is van de verhuurder en/of derde of niet.  
14. De huurder is volledig aansprakelijk voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en overige scha-
des, als gevolg van (bewuste) roekeloosheid van de huurder. De aansprakelijkheid kan hierbij niet wor-
den verlegd aan derden.  
15. De huurder is verplicht het gehuurde onder zijn of haar beheer te houden en bij terugzending of 
terugbrengen zich te houden aan de hierboven genoemde instructies. Het is verboden het gehuurde 
naar een ander land te vervoeren of te gebruiken elders dan Nederland, tenzij schriftelijk en nadrukke-
lijk anders is overeengekomen.  
16. Het is de huurder niet toegestaan om gehele of gedeeltelijke afstand en/of overdracht van het ge-
bruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel te nemen. 
17. De huurder is verantwoordelijk voor een juist gebruikt van het gehuurde.  
 
Hoofdstuk 4. Gebruik van het gehuurde en beschadigingen  
 
18. Het gehuurde mag enkel overeenkomstig de bestemming gebruikt worden en door enkel be-
kwame vakmensen op de door Installatiegereedschap voorgeschreven wijze en overeenkomstig de 
bedieningsvoorschriften van het gehuurde, worden gebruikt.  
19. Bij het gebruik van het gehuurde dienen alle instructies van de fabrikant en/of Installatiegereed-
schap te worden nageleefd.  
20. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en in goede staat te hou-
den en na afloop van de huurperiode weer in deze staat te retourneren of terug te zenden aan Instal-
latiegereedschap.  
21. Het is de huurder verboden om identificatiematerialen te verwijderen of beschadigen, aange-
bracht door de verhuurder, partners of fabrikanten.  
22. De huurder is het niet gerechtigd om onder andere veranderingen, instellingen, afregelingen of 
reparaties aan het gehuurde uit te voeren of dit trachten uit te voeren zonder vooraf schriftelijke toe-
stemming van de verhuurder.  
23. Wanneer toebehoren niet volledig zijn teruggezonden of geretourneerd, worden de kosten hier-
van in rekening gebracht aan de huurder.  
24. Installatiegereedschap tracht een redelijke hoeveelheid verbruikstoebehoren in voorraad te hou-
den. Mochten dergelijke toebehoren niet door de leverancier of Installatiegereedschap geleverd kun-
nen worden tijdens de huurperiode, geeft dat de huurder niet het recht om de huurovereenkomst op 
te schorten of te beëindigen.  
25. Beschadigingen van het gehuurde dienen na ontdekking onverwijld aan Installatiegereedschap te 
worden medegedeeld. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk (via de e-mail). De kosten die hierdoor 
ontstaan, maar niet beperkt tot de kosten voor reparatie, vervanging, expertise en reiniging, komen 
voor de rekening van de huurder.  
26. Indien tevens door de schade, reiniging of repartie, huurderving voortvloeit, komt dit bovendien 
voor de rekening van de huurder.  
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Hoofdstuk 5. Beslag, surseance, faillissement of verlies 
 
27. Mocht tijdens de huurperiode beslag worden gelegd op het gehuurde, dan dient de huurder on-
verwijld een kopie van het proces-verbaal van beslag met bijlagen aan Installatiegereedschap te over-
dragen. Indien er sprake is van surseance van betaling of een faillissement van huurder of ontbinding 
van de rechtspersoon als huurder of wanneer er door een derde partij enig recht kan worden verhaald 
op het gehuurde, dan dient de huurder hier onverwijld Installatiegereedschap schriftelijk van op de 
hoogte te stellen.  
28. Mocht er sprake zijn van vermissing, diefstal, vergaan, vervreemding, verduistering of bezwaar van 
het gehuurde, dan dient de huurder dit na ontdekking onverwijld en schriftelijk aan Installatiegereed-
schap mede te delen.  
29. In geval van een situatie, zoals genoemd maar niet beperkt tot artikel 28, is het de huurder ver-
plicht de op dat moment geldende nieuwwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd met 
de rechten op vordering van onder andere schadevergoeding en is de huurder verplicht het verschul-
digde bedrag van de huurperiode te voldoen.  
 
Hoofdstuk 6. Beëindiging huurovereenkomst  
 
30. Het is enkel mogelijk om de huurovereenkomst vroegtijdig te beëindiging met wederzijds goedvin-
den van beide partijen en volgens de eventueel door de verhuurder extra voorwaarden. In geval van 
een faillissement, surseance van betaling, vrijwillige schuldregeling, schuldsaneringsregeling, concor-
daat, beslag op eigendommen, overlijden of curatele van de huurder, alsmede enig toerekenbare te-
kortkoming van de huurder, heeft Installatiegereedschap het recht om met onmiddellijke ingang de 
verhuurovereenkomst te beëindigen. Daarbij gelden ook de voortvloeiende rechten, om het gehuurde 
op kosten van de huurder, weer in bezit te nemen.  
31. Zoals beschreven in artikel 30, maar niet beperkt tot de situaties daar genoemd, behoudt Installa-
tiegereedschap het recht om de huurder van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling in gebreke 
te stellen. Alle bijkomende kosten die hiervoor gemaakt dienen te worden, met hierbij inbegrepen de 
kosten die niet door de rechter ten laste worden gelegd aan de verliezende partij, zijn voor de reke-
ning van de huurder. Deze kosten worden berekend op basis van 10 procent van het verschuldigde 
verhuurbedrag. Onverminderd geldt het recht om hogere kosten in rekening te brengen als de kosten 
feitelijk hoger blijken te zijn.  
 
Hoofdstuk 7. Betaling 
 
32. De betaling van het verschuldigde bedrag dient vooraf te worden voldaan aan Installatiegereed-
schap. Het is enkel mogelijk om dit bedrag via de bank over te maken. In geval van schadevergoeding, 
schade of andere bijkomende toerekenbare kosten aan de huurder, dient het bedrag binnen een beta-
lingstermijn van 31 dagen te zijn voldaan inclusief de wettelijke rente dat van toepassing is hierop.  
 
Hoofdstuk 8. Overige voorwaarden 
 
33. Mochten voorwaarden van de huurder in strijdt zijn met deze voorwaarden, dan binden zij Instal-
latiegereedschap niet. Zelfs niet indien Installatiegereedschap zich niet uitdrukkelijk tegen deze voor-
waarden heeft verzet.  
34. Als op enig moment een bepaling uit deze huurvoorwaarden nietig of niet bindend wordt ver-
klaard, doet dit geen enkele afbreuk aan alle overige bepalingen en wordt getracht de bepaling zoda-
nig toe te passen dat deze het meest overeenkomt met de strekking van de bepaling.  
35. Op een huurovereenkomst van Installatiegereedschap en deze verhuurvoorwaarden is uitsluitend 
het Nederlandse recht van toepassing. Voor zover de wet dit toelaat, is uitsluitend de rechter compe-
tent ter keuze van Installatiegereedschap.  


