
ALGEMENE VOORWAARDEN  

    
Artikel 1 - Algemeen 
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die J.F. Boer Aanhangwagens-

Stroomaggregaten B.V., gevestigd te Berkel & Rodenrijs, hierna te noemen J.F. Boer B.V., met een wederpartij sluit: 
offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, (ver)huur, uitvoering van werk, leveringen daaronder 
begrepen. Afwijking is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 
 

2 Onder "de wederpartij" wordt in deze overeenkomst verstaan iedere (rechts) persoon, die met J.F. Boer B.V. een 
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), 
gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 

3 De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. 
4 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt door J.F. Boer B.V. niet aanvaard. De 

algemene voorwaarden van J.F. Boer zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de wederpartij 
een prevalentiebeding bevatten 

Artikel 2 - Offertes / aanbiedingen / bestellingen 
1 Alle aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij dit  uitdrukkelijk anders is vermeld. J.F. 

Boer B.V. kan een offerte intrekken, zolang de wederpartij de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een 
beperkte geldingsduur. 

2 Mondelinge aanbiedingen door J.F. Boer B.V. zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 
3 Aanbiedingen en/of toezeggingen door c.q. overeenkomsten met ondergeschikten van J.F. Boer B.V., binden J.F. Boer 

B.V. niet, tenzij door J.F. Boer B.V. schriftelijk bevestigd. 
4 J.F. Boer B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder 

rembours te leveren. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., zomede 
gegevens in drukwerken, catalogi, afbeeldingen e.d. door J.F. Boer B.V. verstrekt zijn voor haar niet bindend en 
worden te goeder trouw gegeven. 

Artikel 3 - Overeenkomst 
1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met J.F. Boer B.V. eerst tot stand, na schriftelijke bevestiging 

door J.F. Boer B.V. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
2 Later gemaakte afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden J.F. Boer B.V. slechts indien deze door haar 

schriftelijk zijn bevestigd 
3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, 

wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig 
weer te geven. 

4 J.F. Boer B.V. is bevoegd om - indien J.F. Boer B.V. dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht - voor een juiste uitvoering 
van de aan haar verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen, waarvan de kosten aan 
de wederpartij zullen worden doorberekend conform verstrekte prijsopgaven. 

5 Iedere overeenkomst met J.F. Boer B.V. wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - 
uitsluitend ter beoordeling van J.F. Boer B.V. - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de 
overeenkomst 

6 J.F. Boer B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de 
wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden. 

Artikel 4 - Prijzen 
1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen en is gebaseerd op levering vanaf 

het bedrijf van J.F. Boer B.V. waaronder wordt verstaan levering gereed ter verzending vanaf het bedrijfsterrein van 
J.F. Boer B.V. 

2 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsverhogende factoren, zoals 
inkoopprijzen, invoerrechten, loonkosten, sociale lasten, vervoerkosten, omzetbelasting e.d. zijn gestegen, ook al 
geschiedde deze stijging ingevolgde reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is J.F. Boer B.V. 
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen 

3 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het vorige lid zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom 
4 Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht, van welke aard ook, zijn voor rekening van 

de wederpartij. 
5 Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van J.F. Boer B.V., tenzij 

anders is overeengekomen. Afval, zoals olie, smeermiddelen, accu's en dergelijke worden nimmer eigendom van J.F. 
Boer B.V. en dienen door de wederpartij op deugdelijke wijze en voor eigen rekening te worden afgevoerd 

Artikel 5 - Tekeningen en andere gegevens 
 Het is niet toegestaan gebruik te maken van adviezen, ontwerpen en tekeningen van J.F. Boer B.V., tenzij daarover 

met J.F. Boer B.V. overeenstemming is bereikt, of de opdracht die aan het gebruik ten grondslag ligt door J.F. Boer 
B.V. wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven eigendom van J.F. Boer B.V. De intellectuele 
eigendomsrechten (blijven) berusten bij J.F. Boer B.V. 

Artikel 6 - Levering, risico en transport 
1 De overeengekomen levertijd gaat in zodra J.F. Boer B.V. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en in het bezit is van 

alle door de wederpartij voor de uitvoering van het werk noodzakelijke te verstrekken gegevens, vergunningen, 
noodzakelijke bescheiden en dergelijke en nadat J.F. Boer B.V., indien van toepassing, een door de wederpartij bij de 
opdracht te betalen betalingstermijn heeft ontvangen c.q. nadat een vereengekomen zekerheid is gesteld. 

2 De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af het bedrijf van J.F. Boer B.V. door terbeschikkingstelling 
van de zaken/objecten door een mondelinge of schriftelijke mededeling van  
J.F. Boer B.V. aan de wederpartij, dan wel door terbeschikkingstelling aan de vervoerder. Alsdan gaat het risico op de 
wederpartij over. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de 



overeengekomen tijdstippen te betalen. 
3 Een door J.F. Boer B.V. opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een 

indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld. 
4 Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door  

J.F. Boer B.V. van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van J.F. Boer B.V. op en levert 
derhalve voor de wederpartij geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De wederpartij dient, teneinde het 
verzuim van J.F. Boer B.V. in te laten treden, J.F. Boer B.V. overeenkomstig de wijze van het burgerlijk wetboek 
schriftelijk in gebreke stellen. 

5 Indien de wederpartij in gebreke is aan de levering mee te werken, zal niettemin het risico van verlies en/of 
beschadiging van zaken op de wederpartij overgaan wanneer J.F. Boer B.V. de zaken door een mondelinge en/of 
schriftelijke mededeling ter beschikking van de wederpartij stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de 
wederpartij opgeslagen voor diens rekening en risico. Indien de wederpartij aan J.F. Boer B.V. verzoekt de zaken 
tijdelijk elders op te slaan, zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de wederpartij 
overgaan wanneer J.F. Boer B.V. de zaken ter beschikking van de wederpartij heeft gesteld. In het geval dat de opslag 
van zaken door de wederpartij is verzocht, treedt J.F. Boer B.V. slechts op als intermediair en is J.F. Boer B.V. 
gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen. 

Artikel 7 - Keuring 
 De zaken worden voor levering door J.F. Boer B.V. zorgvuldig gecontroleerd en/of beproefd. De wederpartij heeft, 

indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, voor eigen rekening en risico, het recht de zaken voor de 
aflevering te inspecteren en de eventuele keuring bij te wonen ten tijde en ter plaatse als door J.F. Boer B.V. wordt 
vastgesteld. Kosten verbonden aan een eventuele inspectie en/of afnamekeuring binnen of buiten het bedrijf van J.F. 
Boer B.V. kunnen extra in rekening worden gebracht. Mocht de wederpartij, ondanks zijn daartoe te kennen gegeven 
wens en na tijdige kennisgeving van J.F. Boer B.V., bij de inspectie en/of afnamekeuring niet aanwezig zijn, dan zullen 
die geacht worden in zijn aanwezigheid te zijn verricht en zullen de door J.F. Boer B.V. opgestelde rapporten bindend 
zijn. 

Artikel 8 - Transport 
1 Indien is overeengekomen dat J.F. Boer B.V. het transport verzorgt, bepaalt J.F. Boer B.V. op welke wijze het transport 

(waaronder verzending, verpakking e.d.) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden  
plaats voor rekening en risico van de wederpartij. 

2 De in- en uitlading  en het vervoer van de in de overeenkomst begrepen zaken en van door de wederpartij ter 
beschikking gestelde modellen en gereedschappen geschieden voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan, 
wanneer de vervoerder met betrekking tot van J.F. Boer B.V. uitgaande zendingen de verklaring op de vrachtbrieven 
vordert, dat alle schaden gedurende het vervoer voor risico van de afzender zijn. 

Artikel 9 - Overmacht 
1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: 

Elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs 
door de wederpartij niet meer van J.F. Boer B.V. kan worden verlangd. Onder "overmacht" wordt in ieder geval 
begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van haar personeel, transportmoeilijkheden, (burger)oorlog, oproer, 
molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, 
contingenteringen en bedrijfsstoringen bij J.F. Boer B.V. c.q. bij leveranciers van J.F. Boer B.V. alsmede wanprestatie 
door haar leveranciers waardoor J.F. Boer B.V. haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen. 
Een beroep op overmacht kan derhalve worden gedaan zowel indien de omstandigheden aan de zijde van J.F. Boer 
B.V. voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door J.F. Boer B.V. ingeschakelde derden 
voordoen. 

2 J.F. Boer B.V. is bij overmachtsituatie gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, wijzigingen daarin 
aan te brengen, of de overeenkomst te ontbinden,zulks ter beoordeling van J.F. Boer B.V. 

3 J.F. Boer B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende 
overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid zich heeft voorgedaan. De wederpartij 
is gehouden alsdan tot betaling over te gaan 

4 J.F. Boer B.V. heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert 
intreedt nadat de prestatie door J.F. Boer B.V. geleverd had moeten zijn. 

Artikel 10 - Garantie 
1 Gedurende 3 maanden na levering van nieuwe - niet gebruikte - door J.F. Boer B.V. gefabriceerde zaken staat J.F. 

Boer B.V., met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, in voor de deugdelijkheid alsmede 
de kwaliteit van het door J.F. Boer B.V. geleverde c.q. de verwerkte / gebruikte materialen 

2 Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan 
de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal J.F. Boer B.V. de geconstateerde gebreken kosteloos 
herstellen, tenzij J.F. Boer B.V. verkiest het geleverde / de materialen te vervangen. Garantie voor door J.F. Boer B.V. 
elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant / leverancier garantie 
verstrekt 

3 De garantieverplichting van J.F. Boer B.V. vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het 
geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel 
op - naar het oordeel van J.F. Boer B.V. - onoordeelkundige wijze is gehandeld, gebruikt of onderhouden. Gebreken 
voortvloeiende uit slijtage ontstaan door gebruik van ondeugdelijke brandstoffen of smeermiddelen vallen evenmin 
onder de garantie. 

4 Niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen, ontheft J.F. Boer B.V. van al haar (garantie) 
verplichtingen. Behoudens de, in deze voorwaarden geregelde aansprakelijkheid geldt de voldoening aan haar 
garantieverplichtingen als enige en algehele schadevergoeding door J.F. Boer B.V. 

5 Voorwaarde voor garantie is dat aan J.F. Boer B.V. binnen 6 dagen na het constateren van het gebrek, daaromtrent 
schriftelijk alle gegevens worden verstrekt. Na deze termijn vervallen alle aanspraken van de wederpartij. 



6 Door J.F. Boer B.V. wordt geen garantieverplichting aanvaard voor door J.F. Boer B.V. uitgevoerde reparaties of 
revisies, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 
1 J.F. Boer B.V. is, noch jegens de wederpartij, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit 

de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
J.F. Boer B.V., haar ondergeschikten en/of door haar gebruikte derden, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet 
wordt aangemerkt. J.F. Boer B.V. is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht. In ieder 
geval is J.F. Boer B.V. niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde 
of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft/gebruikt. 

2 J.F. Boer B.V. is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van J.F. Boer B.V., haar ondergeschikten 
en/of door haar gebruikte derden, nimmer, noch jegens de wederpartij, noch jegens derden, aansprakelijk voor 
gevolgschade, indirecte schade, vertragingsschade, bedrijfsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of 
immateriële schade 

3 De aansprakelijkheid van J.F. Boer B.V. is beperkt tot de voor een opdracht overeengekomen totale prijs (exclusief 
B.T.W. en andere heffingen), doch met een maximum van € 50.000,00. Dat laatste is ook het geval indien de 
aansprakelijkheidsassuradeuren van J.F. Boer B.V. om enige reden niet tot uitkering overgaan, dan wel de schade niet 
door de verzekering is gedekt. 

4 De aansprakelijkheid die J.F. Boer B.V. heeft aanvaard, blijft beperkt tot gevallen van letselschade en/of zaakschade, 
welke het directe en voorzienbare gevolg zijn van toerekenbare tekortkoming, dan wel onrechtmatige daad. J.F. Boer 
B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade. 

5 In afwijking van de voorgaande leden aanvaardt J.F. Boer B.V. geen aansprakelijkheid voor overschrijding van de 
leveringstermijnen. 

6 De wederpartij vrijwaart J.F. Boer B.V. tegen alle aanspraken voor schadevergoeding of claims, hoe dan ook 
genaamd, waaronder begrepen elke vermogensachteruitgang bij J.F. Boer B.V., als gevolg van claims of aanspraken 
van derden, waartegen J.F. Boer B.V., haar ondergeschikten en door J.F. Boer B.V. gebruikte derden zich niet op de in 
deze voorwaarden en/of de overeenkomst voorkomende bepalingen kunnen beroepen 

Artikel 12 - Reclames 
1 Eventuele reclames worden door J.F. Boer B.V. slechts in behandeling genomen indien zij J.F. Boer B.V. - 

rechtstreeks - binnen 6 dagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige 
opgave van de aard en de grond der klachten. 

2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum 
der facturen. 

3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben 
goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door J.F. Boer B.V. in behandeling genomen. 

4 Indien de reclame door J.F. Boer B.V. gegrond wordt bevonden, dan is J.F. Boer B.V. uitsluitend verplicht de 
ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke 
vergoeding dan ook 

5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van J.F. 
Boer B.V. en geeft geen recht ontbinding der overeenkomst te vorderen. 

6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming door J.F. Boer 
B.V., onder door J.F. Boer B.V. te bepalen voorwaarden. 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud 
1 Alle door J.F. Boer B.V. geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de 

wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens J.F. Boer B.V. verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige 
vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op 
het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) eigendom van J.F. 
Boer B.V. 

2 In geval van herhaalde leveranties, welke bij aflevering niet volledig betaald worden, vindt er schuldvernieuwing plaats 
voor wat betreft de reeds eerder geleverde zaken zolang de wederpartij niet volledig aan zijn betalings- of andere 
verplichtingen jegens J.F. Boer B.V. heeft voldaan. 

3 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, liquidatie 
van zaken van de wederpartij, of in geval van diens overlijden, zal J.F. Boer B.V. het recht hebben om zonder 
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden 
te annuleren en het mogelijk geleverde doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen, onder 
verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor 
eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke J.F. Boer B.V. ten laste van de wederpartij heeft 
ineens en dadelijk opeisbaar. 

4 De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of 
gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van 
een derde. 

5 Tot zekerheid voor correcte betaling van al haar vorderingen, uit welken hoofden dan ook,  zal J.F. Boer B.V. 
bovendien eigendomsrecht tot zekerheid krijgen - door het ontstaan der vordering - op alle zaken die J.F. Boer B.V. 
aan de wederpartij heeft geleverd en die zich nog onder hem bevinden. 

Artikel 14 - Betaling 
1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of 

schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door J.F. Boer B.V. aangewezen bank- of girorekening, 
binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op bank/giro-afschriften van J.F. 
Boer B.V. aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 

2 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van J.F. Boer B.V. oudste openstaande 
vordering jegens de wederpartij, alsmede van de eventuele rente en van door J.F. Boer B.V. gemaakte (invorderings-



)kosten. 
3 In gevallen dat de wederpartij: 
 a. in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, tot boedelafstand overgaat, 

een verzoek tot surseance van betaling indient of heeft verkregen, dan wel beslag op het geheel of een 
gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; 

 b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
 C. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; 
 d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 
 e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de 

inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging 
in de doelstelling van zijn bedrijf; 

 f. het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten, 
 heeft J.F. Boer B.V. door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden het recht haar 

werkzaamheden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is 
vereist, hetzij elk bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van de door J.F. Boer B.V. verleende diensten, 
terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd 
het recht van J.F. Boer B.V. op vergoeding van kosten, schaden en interessen. 

Artikel 15 - Rente en kosten 
 
1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van 

rechtswege in verzuim en vanaf 14 dagen na de factuurdatum een rente van 1 ½% per (gedeelte van een) maand 
verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 

2 Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de 
wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00. 

Artikel 16 - Toepasselijk recht  
 Elke rechtsverhouding tussen J.F. Boer B.V. en de wederpartij zal worden beheerst door Nederlands recht. 
Artikel 17 - Geschillen 
 Alle geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst, of verband houdende met de overeenkomst waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke 
als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het vestigingsgebied van J.F. Boer B.V. 
 
Artikel 18 - Algemene rechten en plichten van de contracterende partijen 
1 J.F. Boer B.V., tevens nader te noemen de verhuurder, verbindt zich aan huurder het overeengekomen 

materieel in huur af te staan, gelijk de huurder zich verbindt dit materieel van verhuurder ten gebruike in huur 
aan te nemen. 

2 Verhuurder verbindt zich de huur volgens overeenkomst te betalen, het (de) werktuig(en) behoorlijk te 
behandelen en na de huurtijd terug te leveren. 

Artikel 19 - Huurtijd 
1 De huurtijd vangt aan op de dag waarop het werktuig met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke delen 

vanaf het bedrijf van J.F. Boer B.V. op transport is gesteld of indien is overeengekomen dat de huurder het 
materieel zal ophalen, op de dag welke hiervoor is overeengekomen 

2 De huurtijd eindigt op de dag, waarop het werktuig, met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke delen op de 
opslagplaats van J.F. Boer B.V. is aangekomen. 

Artikel 20 - Verzending van de werktuigen 
1 Op het tijdstip van verzending gaat het (transport)risico over op de huurder. 
2 De teruglevering van het werktuig vindt eveneens voor rekening en risico van de huurder plaats.  
Artikel 21 - Betaling van de huur 
1 De huur moet stipt op de daarvoor aangegeven tijd worden voldaan. 
2 Is de huurder met de betaling van een opeisbaar bedrag in gebreke, dan heeft de verhuurder het recht, de door 

de huurder gehuurde werktuigen voor rekening van de huurder, die toegang tot de werktuigen mogelijk moet 
maken, te laten afhalen en voor andere doeleinden daarover te beschikken. De aan verhuurder toegekende 
rechten, d.m.v. deze overeenkomst, blijven onverminderd van kracht. 

Artikel 22 - Werktijd aggregaten 
 De huurprijs is gebaseerd op een werktijd van 40 uur per week of minder. Voor weken dat het gehuurde langer 

dan 40 uur in gebruik is, wordt de huurprijs verhoogd in verhouding tot de bepaalde huurprijs en de gemaakte 
overuren. In geval hiervoor geen schriftelijke regeling is getroffen, is de huurder verplicht na afloop van elke 
week schriftelijk opgave te doen van de gemaakte uren. In geval van het verstrekken van onjuiste gegevens 
ten nadele van verhuurder, is de huurder verplicht het drievoudige van de verschuldigde huur over deze 
periode te betalen. 

Artikel 23 - Kosten welke niet in de huurprijs zijn opgenomen 
 In de huurprijs zijn niet opgenomen de laad-, los-, expeditie- en transportkosten en de kosten van verzekering, 

benodigde brandstoffen en overige stoffen. 
Artikel 24 - Onderhoudsplichten van huurder en verhuurder 
1 Ten laste van de verhuurder van de werktuigen, komt de door gewoon gebruik in huur volgens deze 

overeenkomst ontstane slijtage van die delen van het werktuig, welke gedurende de levensduur van het 
werktuig niet verwisseld plegen te worden 

2 Ten laste van de huurder van de werktuigen, komen de kosten voor reparatie c.q. vervanging van delen, voor 
zover zij niet vallen onder de in artikel 24-1 genoemde delen en voor zover die delen zich aan het eind van de 
huurperiode in een toestand bevinden, welke in ongunstige zin afwijkt van de toestand waarin zij zich aan het 



begin van de huurperiode bevonden. Evenzo de kosten voor reparatie c.q. vervanging van de onder artikel 24-
1 genoemde onderdelen voor zover zij zijn beschadigd anders dan door verslijten als bedoeld onder  
artikel 24-1. 

3 De huurder is verplicht; 
 a. het gehuurde werktuig voor overbelasting te vrijwaren; 
 b. voor bediening en onderhoud op vakkundige wijze zorg te dragen; 
 c. aan de werktuigen eventueel noodzakelijke reparaties ter instandhouding, bestaande uit het lopend 

onderhoud tijdens of voor zover noodzakelijk onmiddellijk na de huurperiode en reparaties, noodzakelijk 
als gevolg van door overmacht veroorzaakte gebreken, onmiddellijk te doen verrichten, e.e.a. met 
gebruikmaking van originele onderdelen 

 d. de uit a, b, c, voortvloeiende kosten voor zijn rekening te nemen 
4 De benodigde onderdelen (artikel 24-3 c) dienen van of door bemiddeling van de verhuurder te worden 

betrokken. 
Artikel 25 - Bijzondere bepalingen 
1 De huurder is niet gerechtigd het werktuig aan derden te verhuren, ten behoeve van derden afstand te doen 

van rechten, voortvloeiend uit deze overeenkomst, of aan derden enig recht te verlenen ten opzichte van het 
werktuig. 

2 Het is de huurder niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het werktuig op 
andere plaatsen of voor andere doeleinden te gebruiken, dan in deze overeenkomst is bepaald. 

Artikel 26 - Teruglevering van het werktuig 
1 De teruglevering van het werktuig heeft eveneens plaats voor rekening en risico van de huurder. 
2 Wenst de verhuurder de teruglevering naar een andere plaats, dan dient hij zulks aan de huurder tijdig mede te 

delen. De huurder heeft in dit geval ten hoogste de kosten te dragen voor teruglevering naar de opslagplaats 
van de verhuurder. Besparing aan vrachtkosten komt ten gunste van de huurder. 

Artikel 27 - Schending van de onderhoudsplicht 
 Indien uit de toestand, waarin het werktuig wordt teruggeleverd, blijkt dat de huurder de in artikel 24 vermelde 

onderhoudsplicht niet is nagekomen, wordt de huurtijd met de tijd die voor uitvoering van de in strijd met deze 
overeenkomst nagelaten reparatiewerkzaamheden, arbeidstechnisch nodig is, verlengd, onverminderd de 
verplichting van de huurder de ontstane schade te vergoeden. Voor de tijdsduur van de verlenging is de 
overeengekomen huurprijs van kracht. 

Artikel 28 - Aansprakelijkheid van de verhuurder 
 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade door de huurder of derden geleden, tenzij er sprake 

is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verhuurder. De huurder heeft geen recht om betaling van de 
huurprijs te weigeren of ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vordering op grond 
van beweerde wanprestatie aan de zijde van de verhuurder, tenzij bij deze sprake is van opzet aan de 
verhuurder zelf. De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, door de huurder of derden 
geleden, tengevolge van overmacht, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel van het 
gehuurde of andere gebreken aan het gehuurde. 

Artikel 29 - Controle en onderzoek van het gehuurde werktuig 
1 De verhuurder heeft het recht het verhuurde werktuig te allen tijde te controleren of te doen controleren. De 

huurder is verplicht aan de controle zijn volledige medewerking te verlenen. 
2 De verhuurder heeft het recht bij (vermoedelijke) beschadiging het werktuig voor terugzending, te onderzoeken 

of te laten onderzoeken door een deskundige de kosten hiervoor zijn voor rekening van de huurder. 
 

 


