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Algemene Voorwaarden Veluwe Totaal Verhuur 
 
Artikel 1: Definities 
1.1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Verhuurder: Veluwe Totaal Verhuur, gevestigd te Gelkenhorsterweg 1, 3771 RH te Barneveld 
b. Opdrachtgever: Iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder 

 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van aanbiedingen/offertes, 

opdrachten, de inhoud en de nakoming van verbintenissen hoe ook genaamd tussen Verhuurder en 
Huurder, tenzij door Veluwe Totaal Verhuur van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk wordt 
afgeweken. 

2.2  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk 
tussen Veluwe Totaal Verhuur en de opdrachtgever zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor 
de betreffende (rechts)handeling(en). 

2.3  Tenzij schriftelijk aanvaard, worden Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

2.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Veluwe 
Totaal Verhuur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2.5  Indien één of meerdere bepalingen om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig 
verklaard worden, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden. 

 
 
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes 
3.1 Aanbiedingen van de verhuurder zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat de verhuurder het recht 

toekomt zonder opgaaf van redenen een door haar uitgebrachte aanbieding binnen drie werkdagen in 
te trekken dan wel een door haar uitgebrachte aanbieding gestand te doen. Tussen partijen is in dat 
geval geen overeenkomst tot stand gekomen. 

3.2 De inhoud van folders, drukwerk, website en overig marketingmateriaal binden Veluwe Totaal Verhuur 
niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen. 

3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 
 
Artikel 4: Overeenkomsten 
4.1  Een overeenkomst wordt geldig verklaard wanneer daar een schriftelijk akkoord op de opdracht 

onderhavig aan is of indien daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan een huurovereenkomst tussen 
partijen. 

4.2 Indien en voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht vereist, heeft Veluwe Totaal Verhuur 
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.3 De overeenkomst heeft alleen betrekking op hetgeen in de overeenkomst is vermeld en wordt slechts 
afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. 

4.4  Noodzakelijke gegevens, die redelijkerwijs als noodzakelijk verwacht kunnen worden, dienen tijdig 
worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt en dit gevolgen heeft voor de 
planning/levering/uitvoering van de opdracht heeft Veluwe Totaal Verhuur het recht de uitvoering van 
de opdracht op te schorten en/of mogelijke extra gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven in 
rekening te brengen. 

4.5 Veluwe Totaal Verhuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Veluwe Totaal 
Verhuur uitgegaan is van onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
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4.6  Veluwe Totaal Verhuur is niet verantwoordelijk voor het verrichten van onderzoek naar de ligging en 
aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s en zij is 
ook nimmer aansprakelijk en door de opdrachtgever gevrijwaard voor eventuele schade die hieraan 
mocht ontstaan. 

4.7 Opdrachtgever dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs wanneer daar om gevraagd 
wordt. 

 
 
Artikel 5: Prijs/prijswijziging 
5.1  Alle prijzen zijn exclusief btw, transportkosten, verzekeringskosten en mogelijke schoonmaakkosten. 
5.2 In geval van mogelijke prijsontwikkelingen, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen, valutakoersen, 

vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten en/of maatregelen, sociale lasten, materiaalprijzen 
e.d., tussen de datum van de overeenkomst en de datum van levering is Veluwe Totaal Verhuur 
gerechtigd tot verhoging van de prijs. Wijzigingen gaan in binnen één maand na aankondiging. 

5.3 De opdrachtgever aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden 
beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht 
welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten worden mondeling besproken en schriftelijk 
vastgelegd. 

5.4 Bij overschrijding van het aantal overeengekomen gebruiksdag(en)/periodes is Veluwe Totaal Verhuur 
gerechtigd aan de opdrachtgever per dag 1 dag huur en 35% van het tarief per dag extra in rekening te 
brengen. 

5.5 Veluwe Totaal Verhuur is gerechtigd om van opdrachtgever een waarborgsom te verlangen ter 
zekerheid van de (al dan niet toekomstige) verplichtingen van opdrachtgever aan Veluwe Totaal 
Verhuur. 

5.6 Veluwe Totaal Verhuur behoudt zich het recht vervallen huurtermijnen, reparatiekosten en/of 
reiniging te verrekenen met de waarborgsom. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de 
overeenkomst plaats vinden. 

5.7 De waarborgsom wordt bij terugkomst van de goederen in het depot teruggegeven aan de 
opdrachtgever mits en voor zover de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Veluwe 
Totaal Verhuur heeft voldaan. Indien het verschuldigde bedrag per factuur in rekening wordt gebracht 
zal de (resterende) waarborgsom binnen 14 dagen nadat de gehuurde goederen geretourneerd zijn, 
gerestitueerd worden aan de opdrachtgever.    

5.8 Veluwe Totaal Verhuur is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. 
 
 
Artikel 6: Betaling 
6.1 Veluwe Totaal Verhuur behoudt zich het recht de werkzaamheden pas aan te vangen na de ontvangst 

van de (gedeeltelijke) betaling van de opdracht tenzij anders overeengekomen. 
6.2  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Veluwe Totaal Verhuur 

aan te geven wijze. Betaling dient zonder verrekening, aftrek of enige opschorting uit welken hoofde 
dan ook te geschieden. 

6.3  Betaling van bijkomende kosten op grond van het vuil, nat, beschadigd, niet of te laat retourneren 
dient bij retourneren van het gehuurde contant afgerekend te worden mits de waarborgsom, conform 
art. 5.5, niet toereikend is.  

6.4 Indien de opdrachtgever niet direct contant betaald of conform art. 6.2 en/of art. 6.3 niet tijdig 
betaald is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door Veluwe 
Totaal Verhuur vereist is.  

6.5  Bij verzuim van tijdige betaling is de opdrachtgever aan Veluwe Totaal Verhuur vertragingsrente 
verschuldigd van 1.25% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de opdrachtgever met betaling 
in verzuim is. Voor berekening van de maand geldt een gedeelte van de maand als een hele maand. 

6.6 Bij niet-tijdige betaling als bedoeld in art. 6.2 en/of art. 6.3, is de opdrachtgever naast het 
verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van 
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zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor 
advocaat, deurwaarders, schade-experts en incassobureaus.  

 
 
Artikel 7: Annulering 
7.1 De opdrachtgever is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits zij 

van de annulering schriftelijk aan Veluwe Totaal Verhuur doen blijken en zij voor of gelijktijdig met de 
annulering aan Veluwe Totaal Verhuur een bedrag betaalt van: 

• 15% van de huurprijs bij annulering meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum; 
• 30% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 120ste tot en met de 61ste dag voor 

de opleveringsdatum; 
• 50% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 60ste dag tot en met de 31ste dag 

voor de opleveringsdatum; 
• 60% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 30ste dag tot en met de 15e dag 

voor de opleveringsdatum; 
• 70% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 14 

dagen voor de opleveringsdatum. 
 
 
Artikel 8: Reclames 
8.1 De opdrachtgever dient bij ter beschikking van de goederen te onderzoeken of deze beantwoord aan 

de overeenkomst en dient ingebrekestelling zo gedetailleerd mogelijk, binnen 24 uur na in 
ontvangstneming, schriftelijk kenbaar te maken aan Veluwe Totaal Verhuur. 

8.2 Vanaf het moment van ingebruikname vervalt het recht tot reclameren. 
8.3 De opdrachtgever dient Veluwe Totaal Verhuur te allen tijde in de gelegenheid te stellen de reclame 

op haar juistheid te onderzoeken.  
8.4 Zodra de goederen geretourneerd zijn, worden deze gecontroleerd en geteld. De telling door Veluwe 

Totaal Verhuur is bindend voor beide partijen. 
8.5 Klachten omtrent facturatie dienen eveneens binnen 8 dagen schriftelijk bij Veluwe Totaal Verhuur 

kenbaar gemaakt te worden. 
8.6 Klachten geven geen recht tot opschorting. 
 
 
Artikel 9: Verzekering 
9.1  Op aanvraag verstrekken wij u informatie over de dekking en het eigen risico van onze 

materieelverzekering. 
9.2 Gedurende de tijd dat de gehuurde goederen ter beschikking zijn gesteld draagt de opdrachtgever het 

volle risico en verantwoording over de gehuurde goederen. De opdrachtgever dient daartoe de 
goederen zonodig te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, 
beschadigingen ten gevolge van brand etc. 

 
 
 
Artikel 10: Ontbinding door Verhuurder 
10.1 Veluwe Totaal Verhuur behoudt zich het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever 

onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, indien: 
• de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een van zijn contractuele verplichtingen 

(waaronder het niet voldaan aan zijn betalingsverplichting) uit hoofde van de overeenkomst; 
• na totstandkoming van de overeenkomst aan Veluwe Totaal Verhuur ter kennis gekomen 

omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn 
verplichtingen kan voldoen; 
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• indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan 
worden gevergd; 

• in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van 
zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op opdrachtgever de 
Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is 
verklaard en voorts in het geval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal 
beslag worden genomen. 

10.2 In geval van artikel 10.1, is Veluwe Totaal Verhuur te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of 
aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de opdrachtgever terug te halen. De opdrachtgever 
verplicht zich op voorhand alsdan aan Veluwe Totaal Verhuur de in dat verband door Veluwe Totaal 
Verhuur gewenste medewerking te verlenen. 

10.3 Voorts is Veluwe Totaal Verhuur in gevallen art. 10.1 en art. 10.2 genoemd nimmer aansprakelijk voor 
enige schade welke hetzij door de opdrachtgever hetzij door derden in verband met het terughalen 
van het goed c.q. het niet-continueren van de overeenkomst wordt geleden.  

 
 
Artikel 11: Ontbinding door Opdrachtgever 
11.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit 

schriftelijk te geschieden. 
11.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, beëindigd of geannuleerd door de opdrachtgever, 

vanwege welke reden dan ook (overmacht of onvoorziene omstandigheden daaronder begrepen), 
heeft Veluwe Totaal Verhuur recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te 
maken bezettingsverlies, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen prijs, tenzij er 
feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die volledig aan Veluwe Totaal 
Verhuur zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties 
voor tot dan toe geleverde diensten c.q. gedane leveringen. 

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Veluwe Totaal Verhuur op 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

11.4  Veluwe Totaal Verhuur behoudt zich het recht schadevergoeding te vorderen. 
 
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid 
12.1  Veluwe Totaal Verhuur is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of 

indirecte, materiele of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan 
wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder 
begrepen, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming zoals opzet of grove schuld. 

12.2 Indien Veluwe Totaal Verhuur uit hoofde van het vorige lid onverhoopt toch aansprakelijk kan worden 
gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en wel tot het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van Veluwe Totaal Verhuur in het voorkomende geval uitkeert. 

12.3 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, 
is de aansprakelijkheid van Veluwe Totaal Verhuur beperkt tot een maximum van 50% (vijftig) van het 
factuurbedrag met een maximum van €5000,- (zegge: vijfduizend euro). 

12.4 Veluwe Totaal Verhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering 
aan het gehuurde tijdens de (verlengde) huurperiode. 

12.5 Opdrachtgever vrijwaart Veluwe Totaal Verhuur voor alle schades en rechtsvorderingen van derden. 
12.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en kosten, die Veluwe Totaal 

Verhuur, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Veluwe Totaal Verhuur en derden ten 
gevolge van de wanprestatie van opdrachtgever dan wel het onrechtmatig handelen door 
opdrachtgever mochten lijden. 

12.7  Specifiek is ook uitgesloten schade ten gevolge van calamiteiten in de ruimste zin van  



                                                        

Algemene Voorwaarden Veluwe Totaal Verhuur  Pagina 5 van 9 

 

het woord, zoals heftige of onvoorspelbare weersomstandigheden, als ook het instorten van een tent 
of schade hieraan door omstandigheden waar Veluwe Totaal Verhuur geen schuld aan heeft. 

12.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren 
gaan van de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode en zal in een voorkomend geval de 
gehuurde goederen of onderdelen daarvan tegen vervangingswaarden (incl. demontage- en 
montagekosten) dienen te vergoeden aan Veluwe Totaal Verhuur. 

12.9 De opdrachtgever dient de gehuurde goederen te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, de 
hierdoor ontstane schade is voor rekening van de opdrachtgever.  

12.10 Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade die het gevolg is van overmacht, 
opschorting of ontbinding, zoals in deze algemene voorwaarden is bepaald. 

12.11 Op straffe van verval dient een schade binnen veertien kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan 
Veluwe Totaal Verhuur te worden gemeld en dient verder aan Veluwe Totaal Verhuur op haar verzoek 
alle medewerking te worden verleend bij diens onderzoek naar aard, oorzaak en omvang van de 
schade. 

12.12 Rechtsvorderingen terzake van schade vervallen indien niet binnen zes maanden na de schadedatum 
respectievelijk na de ontdekking van de schade dienaangaande een rechtsvordering is ingesteld.  

12.13 Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen. 
 
 
Artikel 13: Overmacht 
13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de 

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 
waarop Veluwe Totaal Verhuur geen directe invloed kan uitoefenen, doch waardoor Veluwe Totaal 
Verhuur niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk (blijvend of tijdelijk) na te komen, 
waaronder (doch niet uitsluitend) in ieder geval is begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, 
oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (v.b.: Covid-19, SARS, Vogelgriep, BSE), 
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige stoornissen binnen het bedrijf van Veluwe Totaal 
Verhuur. 

13.2 In het geval van een overmachtssituatie worden leverings- en andere verplichtingen van Veluwe Totaal 
Verhuur opgeschort.  

13.3 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen Veluwe Totaal Verhuur niet 
mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke 
tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

13.4 Voor zover Veluwe Totaal Verhuur ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk is 
nagekomen, is zij gerechtigd om dit deel separaat te declareren. 

 
 
Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten 
14.1  Onverminderd in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Veluwe Totaal Verhuur zich de 

intellectuele en industriële eigendomsrechten en bevoegdheden voor die Veluwe Totaal Verhuur 
toekomen op grond van de wet. 

14.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om op geleverde c.q. verhuurde producten aangebrachte 
merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent eigendomsrechten of merken, te wijzigen of de 
producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. 

 
 
Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen 
15.1 Het is Veluwe Totaal Verhuur toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven 

rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. 
15.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige 

derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Veluwe Totaal Verhuur. 
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Artikel 16: Toepasselijk recht 
16.1 Op de rechtsverhouding tussen Veluwe Totaal Verhuur en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands 

recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd. 
16.2 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter die bevoegd is ter 

vestigingsplaats van Veluwe Totaal Verhuur, tenzij dwingend recht anders bepaalt. 
  
 
 
Specifieke bepalingen Verhuur 
Artikel 17: Levering van het gehuurde 
17.1 Indien de opdrachtgever het gehuurde zelf afhaalt kan dat alleen op de overeengekomen tijd en 

datum. 
17.2 Indien Veluwe Totaal Verhuur het gehuurde levert, wordt deze op de door opdrachtgever aangegeven 

plaats naast de auto gelost of binnen 10 meter, mits vrij toegankelijk. Wanneer het lossen/laden op 
een andere plaats moet worden gelost, wordt een toeslag in rekening gebracht. 

17.3 Bij uitvoering van de overeenkomst is Veluwe Totaal Verhuur gerechtigd tot terbeschikkingstelling van 
een gering afwijkend of soortgelijk goed zonder dat dit grond voor opschorting, opzegging of 
ontbinding van de (verplichtingen) uit de overeenkomst oplevert. 

 
 
Artikel 18: Plaatsing en toestemming 
18.1 Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van derde verkregen moet worden, draagt 

opdrachtgever tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij 
schriftelijk aan Veluwe Totaal Verhuur blijken.  

18.2 Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever. 
18.3 Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van 

welke aard dan ook, komen geheel voor rekening van opdrachtgever, ook indien Veluwe Totaal 
Verhuur deze heeft voldaan. 

 
 
Artikel 19: Locatie 
19.1 Opdrachtgever bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. In aansluiting op het bepaalde in 

artikel 4.6 van deze voorwaarden onderzoekt opdrachtgever of en staat ervoor in dat het gehuurde op 
de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans 
rechten kan worden opgericht. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door 
opdrachtgever getroffen en komen geheel voor diens rekening. 

19.2 Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn.  
19.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat op de dag van levering/plaatsing van het gehuurde, het betreffende 

terrein geheel vrij en ontruimd is en begaanbaar voor vrachtverkeer. 
19.4 Veluwe Totaal Verhuur kan van opdrachtgever verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien 

de door opdrachtgever aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico 
voor schade voorkomt. 

 
 
Artikel 20: Terug bezorging/ophalen van het gehuurde 
20.1 De opdrachtgever dient het gehuurde in goede staat terug te brengen voor het einde van de vermelde 

huurperiode met inachtneming van de openingstijden van Veluwe Totaal Verhuur. 
20.2 Indien Veluwe Totaal Verhuur zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, wordt het 

bezorgen en retour halen van de gehuurde goederen gepland op maandag t/m vrijdag tussen 08:00-
17:00 uur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Als de opdrachtgever het bezorgen of afhalen op 
een specifiek tijdstip wil plannen, wordt een toeslag op de normale transportkosten berekend.  
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20.3 De af te halen goederen dienen voor 8:00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld klaar te 
staan voor transport. 

20.4 Zijn de gehuurde goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de opdrachtgever de 
extra kosten die Veluwe Totaal Verhuur maakt te vergoeden. Als het afleveren of ophalen langer dan 
15 minuten duurt, wordt de extra werktijd doorberekend. 

 
 
Artikel 21: Gebruik van het gehuurde 
21.1 Door ondertekening en door aanvaarding van het gehuurde erkent de opdrachtgever dat het 

gehuurde in goede staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld. 
21.2 De opdrachtgever moet indien nodig voor verbruik en onderhoud van het gehuurde, brandstof en 

smeermiddelen bij Veluwe Totaal Verhuur aanschaffen. Het gehuurde moet, voor zover noodzakelijk, 
regelmatig doorgesmeerd worden en indien aanwezig moet het oliepeil dagelijks gecontroleerd 
worden. De opdrachtgever dient ook tijdig contact op te nemen wanneer de keuring van het gehuurde 
dreigt te verlopen. 

21.3 Beschadiging van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld schriftelijk aan Veluwe Totaal Verhuur 
te worden medegedeeld. 

21.4 Iedere schade aan het gehuurde tijdens het eigen transport naar en gebruik door opdrachtgever komt 
voor rekening van de opdrachtgever. Voor zover relevant is de opdrachtgever tot aan het moment dat 
het goed weer feitelijk door Veluwe Totaal Verhuur in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle 
schade aan het gehuurde, daaronder mede verstaan schade als gevolg van verkeerd brandstofgebruik, 
het niet handhaven van het oliepeil en reparatie daarvan nodig is 

 Kosten van de brandstof of het handhaven van het oliepeil zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
21.5 Indien het gehuurde in beschadigde staat wordt terugontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt 

aan de opdrachtgever de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het 
gehuurde niet voor wederverhuur beschikbaar is. 

21.6 De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle door Veluwe Totaal Verhuur gemaakte reparatie- en 
reinigingskosten, indien het goed in vuile, slechte en/of beschadigde staat aan Veluwe Totaal Verhuur 
wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Veluwe Totaal Verhuur tot schadevergoeding. 

21.7 De door Veluwe Totaal Verhuur gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het 
gehuurde alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 
Indien de schade vermeerderd met de reparatie- en/of reinigingskosten niet meer bedragen dan 
€600,- geschiedt expertise door Veluwe Totaal Verhuur. Indien de schade, reparatie- en 
reinigingskosten meer bedragen dan €600,- zal de expertise op kosten van de opdrachtgever 
geschieden door een door Veluwe Totaal Verhuur aan te wijzen schade-expertisebureau, tenzij de 
opdrachtgever binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld Veluwe Totaal Verhuur schriftelijk 
bericht zelf binnen een termijn van twee weken een daartoe gespecialiseerd bureau een expertise zal 
laten uitvoeren. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en vervolgens herstel, 
reparatie, reiniging en/of een andere behandeling ter zake van het gehuurde. 

21.8 De schade (waaronder huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de voornoemde leden komen 
geheel voor rekening van de opdrachtgever. 

21.9  Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient na 
ontdekking onverwijld door de opdrachtgever schriftelijk aan Veluwe Totaal Verhuur te worden 
medegedeeld. 

21.10 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient de 
nieuwwaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Veluwe Totaal 
Verhuur te worden vergoed. 

21.11 In geval van vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde 
is de opdrachtgever niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het 
gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. 
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21.12 Voorts is de opdrachtgever gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door Veluwe Totaal 
Verhuur aan Veluwe Totaal Verhuur een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van 
forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs. 

21.13 Bij diefstal is het eigen risico 10% met een minimum van €1250,- alleen van toepassing indien er 
verzekeringspremie betaald wordt. Indien er geen verzekeringspremie is betaald, bedraagt het eigen 
risico de volledige waarde van het gehuurde. 

 
 
Artikel 22: Reparatie van het gehuurde 
22.1 Reparaties aan het gehuurde mogen alleen door Veluwe Totaal Verhuur of de door haar schriftelijk 

aangewezen derden geschieden. 
22.2 Bij noodzaak van reparatie moet het gehuurde worden teruggebracht naar het depot van afgifte en 

ontvangt de opdrachtgever tegen betaling van de (geschatte) reparatiekosten een 
vervangingsexemplaar. 

22.3 Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de 
daaraan verbonden huurprijs. 

22.4 Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door Veluwe Totaal 
Verhuur (eveneens) betrekking op het vervangingsexemplaar. 

 
 
 
Artikel 23: Schoonmaak 
23.1 De opdrachtgever dient de gehuurde goederen schoon en droog te retourneren. Indien de gehuurde 

goederen nat, vuil of onvoldoende gereinigd door de opdrachtgever worden geretourneerd is de 
opdrachtgever gerechtigd om schoonmaakkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

23.2 In afwijking van het bepaalde in art. 23.1 mogen tafellinnen door de opdrachtgever vuil doch droog 
worden geretourneerd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tafellinnen vochtig in een 
afgesloten zak te bewaren. Veluwe Totaal Verhuur is gerechtigd de schade die zij als gevolg hiervan 
lijdt aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

23.3 In afwijking van het bepaalde in art. 23.1 is het de opdrachtgever toegestaan om serviesgoed en 
glaswerk vuil te retourneren. Veluwe Totaal Verhuur brengt hiervoor overeengekomen afwaskosten in 
rekening bij de opdrachtgever. 

 
 
Artikel 24: Veiligheid 
24.1 De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen om de veiligheid (waaronder het beschikbaar 

hebben van een BHV hulpverlener) tijdens de levering, bouw, uitvoering en afbouw te waarborgen. 
24.2 Indien de opdrachtgever deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan 

uitvoeren of handhaven, is Veluwe Totaal Verhuur gerechtigd de verdere uitvoering van de 
overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de 
opdrachtgever in rekening brengen. 

24.3 Het is ten strengste verboden een hittebron te plaatsen in en om de nabijheid van het huurobject. 
Onder een hittebron wordt verstaan barbecues op gas, kolen en elektriciteit. Vuurkorven, 
gasfornuizen, kooktoestellen, terrasverwarming, heaters, fakkels en dergelijke. 

 
 
Artikel 25: Bijzondere bepalingen tentenverhuur 
25.1 Door Veluwe Totaal Verhuur aan de opdrachtgever verhuurde tenten worden door Veluwe Totaal 

Verhuur opgezet en afgebroken, eventueel met behulp van de opdrachtgever. De gehuurde goederen 
worden vrijstaand neergezet, tenzij anders overeengekomen. 

25.2 Schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het verankeren van gehuurde tenten zijn te allen tijde 
voor rekening van de opdrachtgever. 
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25.3 De opdrachtgever dient het volgende in acht te nemen; 
• het aanbrengen van versieringen aan het frame en/of zeildoek van de gehuurde tent(en) is 

niet toegestaan; 
• in de gehuurde tent(en) is het gebruik van open vuur, vuurkorven e.d. niet toegestaan; 
• aan de gehuurde tent(en) mag niet gezaagd, gespijkerd of geschilderd worden. De vloerdelen 

mogen niet gebruikt worden als rijplaten. Het is verboden spanbanden of scheerlijnen van de 
gehuurde tent(en) los te maken zonder toestemming van Veluwe Totaal Verhuur; 

• de schoonmaakkosten van het zeildoek en/of het frame van de gehuurde tent(en) als gevolg 
van niet atmosferische invloeden zijn voor rekening van de opdrachtgever; 

• indien de gehuurde tent(en) wordt getroffen door harde wind of ander extreme 
weersinvloeden is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever alle zijwanden te 
sluiten, scheerlijnen en haringen te controleren, daken sneeuwvrij te maken/houden; 

• naast hetgeen in artikel 12 van deze voorwaarden is opgenomen, is Veluwe Totaal Verhuur 
ten aanzien van de verhuur niet aansprakelijk voor eventuele schade aan materialen die 
ontstaan ten gevolge van condensvorming; 

• voor de verankering van de tent(en) op bestrating is Veluwe Totaal Verhuur genoodzaakt een 
aantal straatstenen uit de bestrating te verwijderen. Na demontage van de tent(en) wordt de 
bestrating hersteld naar zijn oorspronkelijke staat; 

• indien het toepassen van haringen niet mogelijk is, dient de opdrachtgever dit vooraf aan 
Veluwe Totaal Verhuur kenbaar te maken. In dat geval worden, tegen een meerprijs, 
ballastblokken geplaatst; 

• Veluwe Totaal Verhuur garandeert geen 100% waterdichtheid bij het koppelen van tenten; 
• alle voorzieningen (zoals brandblussers en noodverlichting) welke volgens vergunning 

noodzakelijk zijn, dienen door de opdrachtgever zelf verzorgd te worden of apart ingehuurd; 
• ten aanzien van sneeuw zijn de tenten niet getest op sneeuwbelasting. Bij grote 

hoeveelheden sneeuw dient de opdrachtgever dit van het dak te verwijderen en/of de tent te 
verwarmen. 
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