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1.Object van de overeenkomst.
a. Deze overeenkomst heeft
betrekking op de verhuur van de in
de overeenkomst vermelde
goederen incl. vermelde
accessoires.
b. Onder de ‘wederpartij’ wordt in
deze voorwaarden verstaan iedere
(rechts) persoon die met
bovengenoemde onderneming een
overeenkomst heeft afgesloten,
respectievelijk wenst af te sluiten
en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en
erfgenamen
c. De toepasselijkheid van de door
de wederpartij gehanteerde
Algemene Voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, indien en
voor zover strijdig met de
onderhavige voorwaarden.
2. Levering en terugbezorging.
a. De huurder dient zelf de
gehuurde goederen bij de
verhuurder op te halen en na
beëindiging van de huurperiode
terug te bezorgen, op de daarvoor
vastgestelde tijdstippen. Dit
afhalen en terug bezorgen is
geheel voor risico van de huurder
en dient te geschieden in gesloten
transportmiddel.
b. Indien de verhuurder zich heeft
verplicht de gehuurde goederen
aan de huurder te bezorgen, zal de
verhuurder zich zo nauwkeurig
mogelijk aan de leveringstermijn
te houden.
Overschrijding van de leveringstijd
geeft geen recht op
schadevergoeding of compensatie.
c. Alle bij een aanbieding
verstrekte prijslijsten, brochures
en andere gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven,
doch gelden altijd onder
voorbehoud van typfouten. Door
Frontstage verstrekte gegevens
zijn voor ons slechts bindend
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk
is bevestigd. Wij zijn niet verplicht
detailgegevens te verstrekken
tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen.
d. Toezendingen van aanbiedingen
en/of andere documentatie
verplicht ons niet tot acceptatie
van de order.
e. Voor werkzaamheden waarvoor
naar hun aard en omvang geen
offerte c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden geldt de factuur
als opdrachtbevestiging welke ook
geacht wordt de overeenkomst
juist en volledig weer te geven.
3. Controle op de staat der
goederen
De huurder wordt geacht, direct na
ontvangst de gehuurde goederen
op gebreken te hebben
gecontroleerd en in goede staat te
hebben ontvangen.
4. Kosten
Indien reparaties nodig zijn als
gevolg van onvakkundig gebruik,
reparaties door derden, het
gebruik van verkeerde accessoires
of door enige andere oorzaak., dan
worden de kosten daarvan
afzonderlijk en extra aan huurder
in rekening gebracht.
5.Duur van de overeenkomst.
a. De overeenkomst is gesloten
voor de in het verhuurcontract
vastgestelde prijs.
b. Bij het vaststellen van de
tijdsduur van de huurperiode geldt
een gedeelte van de dag als
gehele dag.
c. Huurder is verplicht om het
gehuurde uiterlijk op het tijdstip
van het beëindigen van de huur bij
de verhuurder terug te bezorgen.
Bij in gebreke blijven zal een
verhoging aan de verhuurder in
rekening worden gebracht, groot;
1x dagprijs per 12 uur
overschrijding.

6. Afrekening
a. Rekeningen moeten per
faktuurdatum, zonder enige
korting of compensatie, a contant
bij retour der gehuurde goederen
b. Indien de verhuur plaats vindt
op rekening,dient de betaling
plaats te vinden binnen 30 dagen
na faktuurdatum op één van de op
faktuur vermeldde rekeningen.
c. Het inroepen van een eventueel
recht van retentie of
verrekeningen met eventuele
terugvorderingen van de huurder
is op grond van deze
overeenkomst uitgesloten.
d.Indien de vordering niet op op
het overeengekomen tijdstip wordt
voldaan is de verhuurder
gerechtigd deze te verhogen met
een wettelijk maandelijkse rente
e .Bij in gebreke blijven van de
overeengekomen betalingen zullen
de gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten
voor rekening van de huurder zijn.
7. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de
gehuurde goederen slechts
overeenkomstig de bepalingen van
de ze overeenkomst te gebruiken
en in het bijzonder om:
a. De gehuurde goederen volgens
bedieningsvoorschrift te
behandelen
b. Geen veranderingen aan de
gehuurde goederen aan te
brengen.
c. De verhuurder ten alle tijden
toegang tot de gehuurde goederen
te verschaffen.
d. Aanspraken van derden op de
gehuurde goederen af te wijzen en
verhuurder terzake te vrijwaren.
e. Onderverhuur en
beschikbaarstelling aan derden
uitsluitend te doen met
toestemming van de verhuurder.
8. Waarborgsom
In bepaalde gevallen is de
verhuurder gerechtigd een
waarborgsom vast te stellen die
door de huurder betaald dient te
worden voor de in ontvangstname
van de goederen.
Deze waarborgsom kan door de
verhuurder gebruikt worden ter
compensatie van vervallen
huurtermijnen, als ook ter dekking
van kosten van reparaties en/of
reiniging.
De waarborgsom wordt bij
beëindiging van het
verhuurcontract, nadat de huurder
aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan, aan de huurder terug
gegeven.
9. Meldingsverplichting
huurder.
Indien op enigerlei wijze de
eigendomsrechten van de
verhuurder dreigen te worden
geschaad, o.m. door
beslaglegging, faillissement of
staking der betalingen door
huurder, dient de verhuurder
onverwijld ingelicht te worden,
terwijl tevens de beslagleggende
deurwaarder, curator of
bewindvoerder op de hoogte moet
worden gebracht van de
onderhavige overeenkomst.
10. Schade en gebreken
a. De huurder is verplicht elke
schade en elk gebrek aan het
gehuurde onmiddellijk aan de
verhuurder te melden: zonder
toestemming van de verhuurder
mag de huurder niet tot reparatie
overgaan.
b. Veranderingen c.q. reparaties
aan de gehuurde goederen worden
door de verhuurder slechts
verricht in eigen werkplaats
c. Indien schade aan goederen
buiten schuld van de huurder is
ontstaan heeft de huurder recht op
vervanging van de betreffende
goederen tijdens de duur van de
overeenkomst.
d. De huurder is te allen tijde
aansprakelijk voor schade die door
derden aan de gehuurde goederen
wordt aangebracht, gedurende de
werkzaamheden, m.u.v. het onder
2b overeengekomen tijdbestek.

11. Aansprakelijkheid
Voor schade die aan de huurder
direct of indirect in gevolge het
gebruik van de gehuurde
goederen zou kunnen ontstaan is
de verhuurder niet aansprakelijk.
De huurder vrijwaart de
verhuurder voor alle
schadeaanspraken van derden.
Dit geldt ook m.b.t. schade i.v.m.
het gebruik van ondeugdelijke
materialen of constructiefouten.
a. Met inachtneming van het
elders in deze voorwaarden
gestelde is Frontstage in ieder
geval niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door
onoordeelkundig gebruik van het
geleverde of gehuurde of door het
gebruik daarvan voor een ander
doel dan waarvoor het naar
objectieve maatstavengeschikt is.
12. Opzegging
Deze overeenkomst kan ten alle
tijden worden opgezegd door de
verhuurder met onmiddelijke
ingang, waarbij de goederen in
dezelfde staat ter beschikking
komen te staan van de
verhuurder.
Eventuele reparatie- en/of
reinigingskosten zijn voor rekening
van de huurder.
13. Verzekering
Tijdens de verhuurperiode dient de
huurder de goederen te
verzekeren tegen brand, inbraak,
roof, plundering, sabotage, storm
en waterschade en soortgelijke
omstandigheden, en in het
algemeen tegen alle
omstandigheden, die buiten schuld
van de huurder tot schade en
gemis kunnen leiden.
a Frontstage is noch tegenover de
wederpartij, noch tegenover
derden aansprakelijk voor
materiele of immateriële schade,
gevolgschade en/of bedrijfsschade
veroorzaakt door haar personeel.
De wederpartij vrijwaart
Frontstage volledig, zo deze door
derden tot vergoeding van schade
wordt aangesproken, terzake van
dergelijke aanspraken.
14 Diversen
a.Indien de huurder niet in staat is
de gehuurde goederen aan de
verhuurder terug te bezorgen,
dient hij aan de verhuurder een
schadevergoeding te betalen ter
grootte van de nieuwwaarde van
de gehuurde goederen, per datum
van de beëindiging van de
overeenkomst.
b. Wijzigingen en/of aanvullingen,
of door annulering van deze
overeenkomst zijn slechts geldig
indien schriftelijk overeen
gekomen. Mondelinge
nevenafspraken zijn niet geldig
voor zover zij in tegenspraak zijn
met voornoemde bepalingen.
16. Geschillen
Voor de uitvoering van de
overeenkomst tussen de huurder
en verhuurder verklaren beide
domcilie te kiezen ter plaatse waar
verhuurder gevestigd is.
Alle rechtsvorderingen
voortkomend uit deze
overeenkomst zullen al naar
gelang de aard van het geschil bij
de desbetreffende gerechtsinstanties worden aangebracht.
Alle hieruit voortvloeiende kosten
zijn voor rekening van de huurder.
Bovengenoemde bepalingen zijn
gedeponeerd bij de kamer van
koophandel en fabrieken van
Utrecht en omstreken onder
nummer 2606
Verhuurvoorwaarden
Frontstage Maarssen
Gevestigd;
Westbroekse Binnenweg 68c41
3612 AJ Maarssen
0346-281671 (tel)
06-55765923(mob)
E-mail;
info@frontstage.nl
www.frontstage.nl

