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HOOFDSTUK I 
1. ALGEMEEN 
1.1. In deze algemene 

verkoopvoorwaarden hebben de 
volgende woorden de 
navolgende 
betekenis: 
a. “Hoofdstuk”: een hoofdstuk 

van deze  
Verkoopvoorwaarden; 

b. “Overeenkomst”: een 
overeenkomst  

voor de levering/verhuur van 
Producten door Van Rens B.V. 
aan De Klant inclusief de 
Verkoopvoorwaarden; 

c. “Verkoopvoorwaarden”: deze  
algemene 

verkoopvoorwaarden; 
d. “Offerte”: iedere offerte van 

Van Rens B.V. aan De Klant 
voor de levering/verhuur van 
Producten; 

e. “Producten”: elk product of alle 
producten, ieder extra 
onderdeel of extra onderdelen 
van een product of producten, 
iedere dienst of diensten, 
iedere huur of verhuur, elke 
levering die Van Rens B.V. 
aanbiedt, verkoopt, verricht, 
verhuurt of levert aan De Klant 
of heeft aangeboden, verkocht, 
verricht,  verhuurt of geleverd; 

f. “De Klant”: elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon, die 
met Van Rens B.V. een 
Overeenkomst heeft gesloten 
of die met Van Rens B.V. een 
Overeenkomst wenst te sluiten; 

g. “Van Rens B.V.” de besloten 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Van Rens 
B.V., statutair gevestigd te 
Horst, met als hoofdkantoor 
Helvoirt, in Nederland. 

h. “Prijs”: de prijs in euro’s voor 
Producten en overige kosten 
exclusief BTW, . 

1.2. De Verkoopvoorwaarden zijn van 
toepassing op en maken 
onderdeel uit van iedere Offerte 
en iedere Overeenkomst. De 
verkoopvoorwaarden zijn ook 
van toepassing op alle situaties 
tussen Van Rens B.V. en De 
Klant, waaronder begrepen 
onderhandelingen en aanvragen 
voor een Offerte door De Klant, 
alsmede op iedere aanpassing, 
vervolg daarop, uitbreiding, 
herhaling of daaropvolgende 

regeling die het gevolg is van 
een Offerte en/of Overeenkomst. 

1.3. Indien en voor zover de 
bepalingen van de 
Overeenkomst en de 
verschillende voorwaarden 
strijdig met elkaar zijn, geldt de 
volgende rangorde: 
a. Overeenkomst; 
b. Verkoopvoorwaarden; 
c. Andere van toepassing 
verklaarde algemene 
voorwaarden. 

1.4. Door De Klant voorgestelde 
algemene voorwaarden, hetzij in 
verband met een aankoop of 
anderszins, zijn niet van 
toepassing, worden uitdrukkelijk 
van de hand gewezen en zijn niet 
bindend, tenzij en voor zover 
deze specifiek schriftelijk door 
Van Rens B.V. zijn aanvaard. 

 
2. OFFERTES 
2.1. Alle Offertes van Van Rens B.V. 

zijn vrijblijvend, tenzij er in de 
Offerte nadrukkelijk een 
aanvaardingstermijn is 
opgenomen. Een 
aanvaardingstermijn bedraagt 90 
kalenderdagen te rekenen vanaf 
de dag waarop de Offerte is 
uitgebracht, tenzij Van Rens B.V. 
nadrukkelijk schriftelijk 
anderszins heeft bepaald. 

 
3. OVEREENKOMSTEN 
3.1. Een Overeenkomst is gesloten 

indien en zodra Van Rens B.V. 
de Overeenkomst schriftelijk 
heeft bevestigd. De schriftelijke 
bevestiging wordt als de juiste en 
volledige weergave van de 
Overeenkomst beschouwd.. 

3.2. Als Van Rens B.V. geen 
schriftelijke bevestiging verstuurt, 
maar wel met de diensten 
aanvangt en/of de Producten 
levert of ter beschikking stelt, dan 
geschiedt dat op de basis van de 
originele offerte van Van Rens 
B.V.  

3.3. Wijzigingen in en aanvullingen op 
een bepaling uit de 
Overeenkomst zijn alleen geldig 
indien en voor zover deze 
schriftelijk door Van Rens B.V. 
zijn bevestigd 

 
4. PRIJZEN EN TARIEVEN 
4.1. Prijzen zijn gebaseerd op 

prijspeil d.d. Offerte. Eventuele 
indexeringen van prijzen, indien 
niet opgenomen in de Offerte, 

zullen conform GWW indexen 
verrekend worden. 

4.2. Indien na de totstandkoming van 
de Overeenkomst de prijzen van 
de Producten en/of 
prijsbepalende factoren stijgen 
waarop Van Rens B.V. geen 
invloed heeft zoals onder meer, 
maar niet begrensd tot, 
valutaschommelingen, 
belastingen, indexeringen, 
heffingen, invoerrechten, 
transportkosten, vergunningen, 
arbeidskosten, geldontwaarding, 
prijzen van leveranciers van Van 
Rens B.V., ongeacht de reden 
daarvan, is Van Rens B.V. 
gerechtigd om de prijs van de 
Producten dienovereenkomstig 
te verhogen. 

4.3. Van Rens B.V. is gerechtigd 
klaarblijkelijke verschrijving in 
Offertes, waaronder prijslijsten 
en dergelijke, te corrigeren, ook 
na de totstandkoming van de 
Overeenkomst. 

4.4. Bij de inzet van 
verkeersregelaars geldt altijd een 
minimale inzet van vijf uur per 
verkeersregelaar per keer.  
 

5. BETALINGEN 
5.1. Betalingen dienen te geschieden 

binnen 30 kalenderdagen na 
factuurdatum, tenzij anders 
schriftelijk is overeengekomen. 
De facturering geschiedt 
vierwekelijks vanaf de start van 
de werkzaamheden.  

5.2. Bij niet tijdige of onvolledige 
betaling is De Klant zonder dat 
hiertoe een schriftelijke 
ingebrekestelling is vereist in 
verzuim. De Klant is in geval van 
verzuim verplicht de wettelijke 
handelsrente zoals genoemd in 
artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek 
over het verschuldigde bedrag 
aan Van Rens B.V. te vergoeden 
vanaf de eerste dag na de 
uiterste betaaldatum. 

5.3. Betalingen dienen te worden 
gedaan zonder kortingen, aftrek 
of verrekening om welke reden 
dan ook, tenzij Van Rens B.V. 
nadrukkelijk anderszins 
schriftelijk vermeldt. De Klant is, 
ongeacht de reden, niet 
gerechtigd zijn 
betalingsverplichtingen 
voortvloeiende uit de 
Overeenkomst op te schorten. 

5.4.  Alle incassokosten van de door 
De Klant verschuldigde 
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bedragen, zowel in als buiten 
rechte, komen voor rekening van 
De Klant. In deze kosten zijn 
mede begrepen de kosten van 
beslaglegging en de aanvraag 
voor een faillissement, alsmede 
kosten voor advocaten, 
deurwaarders en andere 
adviseurs en deskundigen. 

5.4. Van Rens B.V. kan retentierecht 
uitoefenen op al hetgeen zij in 
het kader van de Overeenkomst 
onder zich heeft en zulks totdat 
De Klant aan al zijn 
verplichtingen voortvloeiende uit 
de Overeenkomst heeft voldaan. 

5.5. Alle betalingen die aan Van Rens 
B.V. door De Klant zijn voldaan 
zullen allereerst worden 
aangewend om openstaande 
rente te betalen en/of kosten die 
De Klant is verschuldigd aan Van 
Rens B.V., en vervolgens om de 
verschuldigde bedragen van 
openstaande rekeningen te 
betalen, te beginnen met de 
langst openstaande schulden. 

5.6. Van Rens B.V. is gerechtigd tot 
verrekening van de in verband 
met de Overeenkomst 
verschuldigde en/of te vorderen 
bedragen met die welke Van 
Rens B.V. of de tot daaronder 
ook begrepen de 
bouwcombinaties, deelnemingen, 
consortia, en of andere 
samenwerkingsverbanden in 
participeren, uit welken hoofde 
ook te vorderen heeft en/of 
verschuldigd is. 

 
6. TIJDSTIP VAN LEVERING 
6.1. De termijn van levering in de 

Overeenkomst is geen fatale 
termijn. In geval van vertraging 
wordt de levertijd 
dienovereenkomstig verlengd. 
Van Rens B.V. zal dit 
onmiddellijk, nadat hij hiervan 
kennis heeft genomen, 
mededelen. De Klant heeft de 
mogelijkheid om Van Rens B.V. 
een redelijke hersteltermijn te 
geven. 

6.2. Het niet voldoen aan een tijdstip 
van levering of een levertijd van 
Producten levert alleen verzuim 
aan de zijde van Van Rens B.V. 
op en is voor De Klant slechts 
een aanleiding om de 
Overeenkomst te ontbinden als 
Van Rens B.V., na het vervallen 
van het tijdstip van levering of de 
levertijd, schriftelijk in gebreke is 
gesteld en een nieuwe redelijke 

tijd voor levering heeft 
vastgesteld waarna de 
verplichting binnen deze periode 
nog steeds niet wordt 
nagekomen. In dat geval is De 
Klant slechts gerechtigd de 
Overeenkomst te ontbinden 
indien de door hem geleden 
schade niet op andere wijze kan 
worden verholpen.  

6.3. Voor de termijn van leveren van 
Producten geldt een minimale 
levertijd van 3 weken na 
verstrekken van een schriftelijke 
opdracht, tenzij er andere 
schriftelijke afspraken zijn 
gemaakt. 

 
7.  AANSPRAKELIJKHEID 
7.1.  In geval Van Rens B.V. 

aansprakelijk is voor directe 
schade jegens De Klant, is deze 
aansprakelijkheid beperkt 
krachtens de toepasselijke 
verzekeringsovereenkomst in het 
desbetreffende geval wordt 
uitbetaald,  vermeerderd met het 
eigen risico onder die 
verzekeringspolis. Indien de 
verzekeraar van Van Rens B.V. 
om welke reden dan ook niet tot 
uitbetaling overgaat of als de 
desbetreffende verzekering geen 
dekking verschaft, of als Van 
Rens B.V. niet verzekerd is, dan 
is de aansprakelijkheid van Van 
Rens B.V. beperkt tot € 5.000,-. 

7.2. Van Rens B.V. is nimmer 
aansprakelijk voor enige 
gevolgschade bestaande uit 
onder andere, maar niet beperkt 
tot, winstderving, 
bedrijfsstagnatie of andere 
gevolgschade van De Klant. 

7.3.  De in dit artikel opgenomen 
beperkingen van de 
aansprakelijkheid van Van Rens 
B.V. gelden niet indien en voor 
zover de schade het gevolg is 
van de opzet of bewuste 
roekeloosheid van Van Rens 
B.V. 

7.4. De Klant vrijwaart Van Rens B.V. 
voor alle aanspraken en 
vorderingen van derden 
voortvloeiende uit of verband 
houdende met de Overeenkomst. 

7.5.  De Klant zorgt voor aanlevering 
van de benodigde Klic meldingen 
en/of sonderingen. Indien De 
Klant deze niet uiterlijk 5 
werkdagen vóór de start van de 
werkzaamheden van Van Rens 
B.V. aanlevert, dan is De Klant 
geheel zelf verantwoordelijk voor 

mogelijke stagnatie/kosten en/of 
andere onkosten/claims. 

 
8.  OVERMACHT 
8.1.  Van Rens B.V. is nimmer of 

aansprakelijk voor schade ten 
gevolge van een vertraging of 
een tekortkoming in de nakoming 
van de Overeenkomst die het 
gevolg is van overmacht (een 
niet toerekenbare tekortkoming). 
In het geval van Van Rens B.V. 
wordt onder overmacht in ieder 
geval, doch niet uitsluitend, 
begrepen iedere natuurramp, 
staking, arbeidsonrust, ziekte, 
pandemie, 
arbeidsongeschiktheid van de 
werknemers of leidinggevenden 
van Van Rens B.V., uitsluiting bij 
staking of vertraging van de  
leveranciers van Van Rens B.V. 
en epidemieën (zoals 
bijvoorbeeld de uitbraak COVID-
19). 

8.2.  Overmacht bij Van Rens B.V. 
ontslaat De Klant niet van zijn 
betalingsverplichtingen. 

8.3.  In het geval van overmacht zal 
Van Rens B.V. haar verplichting 
gedurende de duur van de 
overmacht toestand opschorten, 
zonder dat De Klant recht heeft 
op enige schadevergoeding. 
Indien de overmachtssituatie 
langer duurt dan 30 
kalenderdagen, zijn beide 
partijen bevoegd de 
Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang te ontbinden door zenden 
van schriftelijke kennisgeving 
daartoe aan de andere partij. 

 
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
9.1. Alle door Van Rens B.V. 

geleverde Producten blijven 
eigendom van Van Rens B.V. tot 
op het moment dat De Klant 
volledig heeft voldaan aan al zijn 
betalingsverplichtingen jegens 
Van Rens B.V. uit hoofde van de 
Overeenkomst, vorderingen 
terzake van het tekortschieten in 
de nakoming van een dergelijke 
overeenkomst daaronder 
begrepen. 

 
10.  TEKORTKOMING VAN DE 

KLANT 
10.1. De Klant wordt geacht zonder 

nadere ingebrekestelling van 
rechtswege in verzuim te zijn en 
haar (resterende) 
schuldvorderingen aan Van Rens 
B.V. zullen onmiddellijk 
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opeisbaar en verschuldigd zijn 
indien: 
a. er beslag is gelegd op alle of 

een gedeelte van het vermogen 
van De Klant en deze 
beslaglegging niet binnen tien 
kalenderdagen na 
beslaglegging wordt 
opgeheven; 

b. De Klant, ondanks een 
schriftelijke ingebrekestelling 
waarbij aan De Klant een 
redelijke termijn is gegund, niet 
geheel voldoet aan enige 
verplichting voortvloeiende uit 
de Overeenkomst; 

c. De Klant nalaat een rekening 
geheel en/of tijdig te voldoen 
binnen de overeengekomen 
periode; 

d. De Klant in liquidatie gaat of 
besluit haar onderneming te 
liquideren, haar onderneming 
staakt, haar onderneming 
geheel of gedeeltelijk verkoopt, 
de doelstelling van haar 
onderneming wijzigt of haar 
onderneming opheft; 

e. er een directe of indirecte 
verandering plaatsvindt in de 
zeggenschap van (een deel 
van) de onderneming van De 
Klant. 

10.2.  In de situaties zoals 
omschreven in artikel 10.1 van 
deze Verkoopvoorwaarden is 
Van Rens B.V. gerechtigd om 
zonder rechtelijke of arbitrale 
tussenkomst, zonder tot enige 
vergoeding gehouden te zijn en 
onverminderd de overige 
contractuele en wettelijke rechten 
van Van Rens B.V.: 
a. de nakoming op te schorten 

van haar verplichtingen die zij 
heeft jegens De Klant totdat 
deze al haar verplichtingen 
jegens Van Rens B.V. is 
nagekomen; 

b. de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk, met onmiddellijke 
ingang, te beëindigen door het 
doen van een schriftelijke 
kennisgeving aan De Klant 
daartoe; 

c. volledige en onmiddellijke 
betaling te eisen van enig 
bedrag dat De Klant aan Van 
Rens B.V. verschuldigd is; 

d. alvorens over te gaan tot de 
uitvoering van de 
Overeenkomst, afdoende 
zekerheid van De Klant te 
vereisen en te verkrijgen voor 

tijdige nakoming van haar 
betalingsverplichtingen; 

e. de geleverde Producten 
geheel of gedeeltelijk terug te 
nemen, vrij van alle rechten van 
De Klant, zonder enige verdere 
aansprakelijkheid of 
verplichting tot het (opnieuw) 
leveren van Producten aan De 
Klant; 

f.  al datgene te doen wat 
redelijkerwijs noodzakelijk is 
voor Van Rens B.V. ter 
bewaring, verzekering en 
veiligstelling van haar rechten.  

10.3.  Indien artikel 10 (tekortkoming 
van De Klant) van de 
Verkoopvoorwaarden van 
toepassing is, zal De Klant Van 
Rens B.V. of haar 
vertegenwoordigers alle 
noodzakelijke medewerking 
verlenen, waaronder toegang 
verlenen tot haar terrein of een 
andere plaats waar de Producten 
zich bevinden teneinde het 
mogelijk te maken voor Van 
Rens B.V. de Producten in bezit 
te (laten) nemen. De Klant zal 
tijdig alle andere goederen dan 
de Producten die zich tussen de 
Producten bevinden of op andere 
wijze daarmee verbonden zijn, 
verwijderen zodanig dat het Van 
Rens B.V. niet belemmert en 
frustreert in het adequaat 
wegnemen en verwijderen van 
haar Producten.  

10.4.  De Klant zal voorts alle 
(overige) maatregelen nemen en 
handelingen verrichten die 
noodzakelijk zijn om Van Rens 
B.V. in staat te stellen zijn 
rechten uit hoofde van de 
Overeenkomst en de 
Verkoopvoorwaarden uit te 
oefenen. 

 
13.  OVERIGE BEPALINGEN 
13.1.  Als een bepaling uit een 

Overeenkomst of de 
Verkoopvoorwaarden nietig is of 
vernietigd wordt, dan zal een 
dergelijke bepaling zo veel 
mogelijk worden nagekomen. In 
dit geval blijven de overige 
bepalingen van de 
Overeenkomst en de 
Verkoopvoorwaarden geldig en 
van kracht en zullen de partijen 
de nietige of niet afdwingbare 
bepaling vervangen door één of 
meerdere nieuwe bepalingen die 
de inhoud van de oorspronkelijke 

bepaling zo nauwgezet mogelijk 
zullen benaderen. 

13.2. Van Rens B.V. is gerechtigd 
de Verkoopvoorwaarden te allen 
tijde te wijzigen. De Klant zal 
worden geacht iedere wijziging in 
de Verkoopvoorwaarden te 
hebben geaccepteerd als De 
Klant niet schriftelijk bezwaar 
heeft gemaakt tegen (een of 
meerdere van) de wijzigingen 
binnen 5 werkdagen na 
kennisgeving door Van Rens 
B.V. van de wijzigingen. 

13.3.  Van Rens B.V. mag de 
Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk door derden laten 
uitvoeren als zij dit wenselijk 
acht. Van Rens B.V. zal garant 
staan voor de uitvoering van 
zulke derden alsof zij zelf de 
Overeenkomst uitvoert. 

 
14.  RECHT EN GESCHILLEN 
14.1.  De Verkoopvoorwaarden, de 

Overeenkomst en andere 
Overeenkomsten die 
voortvloeien uit of in verband 
staan met de Overeenkomst 
zullen uitsluitend worden 
beheerst door Nederlands recht. 

14.2.  Alle geschillen die zich 
voordoen in verband met de 
Verkoopvoorwaarden, een 
Overeenkomst of andere 
overeenkomsten die voortvloeien 
uit of verband houden met een 
Overeenkomst, worden 
voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Den Bosch.  

14.3.  De procedure zal worden 
gevoerd in de Nederlandse taal. 

14.4.  In het geval de beslissing van 
de rechtbank (deels) ten gunste 
uitvalt van Van Rens B.V., zal De 
Klant alle rechtskosten 
vergoeden (waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot kosten voor 
advocaten) die door Van Rens 
B.V. zijn gemaakt in verband met 
de (arbitrage) procedure. 

 
HOOFDSTUK II 
15.  VERHUUR 
15.1.  In geval de Overeenkomst 

ziet op de verhuur van zaken 
door Van Rens B.V. aan De 
Klant, of indien er ingevolge de 
Overeenkomst zaken aan De 
Klant ter beschikking worden 
gesteld, gelden naast de 
bepalingen van Hoofdstuk I van 
deze Verkoopvoorwaarden, de 
bepalingen van Hoofdstuk II van 
deze Verkoopvoorwaarden. 
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15.2.  In het geval de bepalingen 
van Hoofdstuk I strijdig zijn met 
de bepalingen van Hoofdstuk II, 
prevaleert het bepaalde in 
Hoofdstuk II. 

15.3.  De huurtermijnen worden 
berekend in termijnen van dagen 
of weken. Per kalenderweek 
zullen vijf dagen in rekening 
gebracht worden. De huurprijs 
wordt ongeacht de werkelijke 
duur van de huur berekend over 
een termijn van tenminste een 
kalenderweek tenzij dit anders is 
aangegeven in de 
Overeenkomst. Periodes van 
vorstverlet, bedrijfsvakantie en 
dergelijke tellen mee bij de 
berekening van de huursom. 

15.4.  De Klant dient het Product 
naar behoren en als goed 
huisvader - als ware hij eigenaar 
van het Product - te gebruiken - 
en als een gebruiksaanwijzing is 
verschaft - overeenkomstig de 
gebruiksaanwijzing te handelen. 
De Klant dient voorts het klein 
onderhoud en dagelijks 
inspecteren aan het Product te 
verrichten tenzij in de 
Overeenkomst anders is 
overeengekomen. Indien zich 
gebreken aan het Product 
voordoen, worden deze 
behoudens tegenbewijs geacht 
te zijn veroorzaakt door 
toerekenbaar tekortschieten van 
De Klant. De Klant dient te allen 
tijde gelegenheid te geven tot het 
uitvoeren van periodieke 
keuringen door of namens Van 
Rens B.V. 

15.5.  De Klant mag geen 
reparaties, behoudens klein en 
dagelijks onderhoud, aan het 
Product uitvoeren. De Klant zal 
Van Rens B.V. op de hoogte 
stellen van gebreken aan het 
Product. Van Rens B.V. zal deze 
gebreken herstellen, of het 
Product vervangen. De kosten 
van deze reparatie of vervanging 
zijn voor rekening van De Klant, 
tenzij het gebrek is veroorzaakt 
door het ondeskundig handelen, 
achterstallig onderhoud of 
nalatigheid van Van Rens B.V. 
Gedurende de tijd dat een 
gehuurde zaak ten gevolge van 
een gebrek buiten bedrijf is, loopt 
de huurprijs door, tenzij het 
gebrek is veroorzaakt door het 
ondeskundig handelen, 
achterstallig onderhoud of 
nalatigheid van Van Rens B.V. 

15.6.  Vanaf het ogenblik waarop de 
Producten worden ingeladen 
voor vervoer naar De Klant - 
ongeacht of dit vervoer wordt 
verzorgd door Van Rens B.V. 
dan wel door De Klant - totdat 
deze Producten op een vestiging 
of depot van Van Rens B.V. 
uitgeladen zijn teruggekeerd, is 
De Klant gehouden alle ter zake 
van het Product geldende 
veiligheidsvoorschriften en 
andere voorschriften vanwege de 
overheid in acht te nemen. De 
Klant vrijwaart Van Rens B.V. en 
stelt Van Rens B.V. schadeloos 
voor alle schade voortvloeiend uit 
zijn tekortschieten in deze. 

15.7.  De Klant is niet gerechtigd het 
Product onder te verhuren, te 
leasen of anderszins aan derden 
in gebruik te geven, over te 
dragen of af te staan. Het gebruik 
door personeel van De Klant 
en/of degene onder wiens 
verantwoordelijkheid 
werkzaamheden worden 
uitgevoerd van het Product en 
voor zover noodzakelijk voor de 
uitvoering van werkzaamheden, 
is toegestaan met dien verstande 
dat De Klant de volledige 
verantwoordelijkheid blijft dragen 
voor het Product en aansprakelijk 
is voor de gevolgen van dit 
gebruik. 

15.8.  De Klant dient het Product 
zoveel mogelijk afgezonderd van, 
zelfstandig van en niet bevestigd 
aan zijn eigen zaken of die van 
derden te bewaren, zodanig dat 
voor een ieder kenbaar is dat het 
Product aan Van Rens B.V. in 
eigendom toebehoort. De Klant 
zal de door Van Rens B.V. 
aangebrachte (eigendoms-) 
kenmerken niet van het Product 
(doen) verwijderen, (doen) 
onzichtbaar maken, (doen) 
verminken of enigszins mogen 
aanpassen. 

15.9. Indien De Klant gehuurde 
zaken opgehaald heeft bij Van 
Rens B.V., dan dient De Klant 
het Product, voor eigen rekening 
en risico, uiterlijk op de laatste 
werkdag van de huur bij Van 
Rens B.V. terug te bezorgen, 
tenzij partijen schriftelijk anders 
zijn overeengekomen. De Klant 
zal het Product op een 
deugdelijke manier, op de wijze 
waarop deze aan Klant werd 
afgeleverd voorzien van een 
retour bon en - bij meerdere 

zaken - geteld en gesorteerd, 
terugbezorgen. De Klant is 
verplicht bij terugzending van het 
Product aan Van Rens B.V., om 
welke reden dan ook, Van Rens 
B.V. vijf werkdagen van te voren 
schriftelijk in kennis te stellen. 

15.10. Ingeval overeengekomen is dat 
het Product aan het eind van de 
huurperiode door Van Rens B.V. 
zal worden gehaald, zal De Klant 
Van Rens B.V. daarop ten minste 
vijf werkdagen - buiten 
bedrijfssluiting - tevoren 
schriftelijk attent maken. Dit alles 
komt voor rekening en risico van 
De Klant. In elk geval is De Klant 
huur verschuldigd tot de dag dat 
het gehuurde terug is op een 
vestiging of depot van Van Rens 
B.V. 

15.11. Zowel in het geval bedoeld 
onder 14.9 als in dat bedoeld 
onder 14.10 zal bij vertraging De 
Klant aan Van Rens B.V. een 
schadevergoeding betalen die 
tenminste gelijk is aan het 
bedrag dat De Klant had dienen 
te betalen, indien de huur tijdens 
de periode van vertraging zou 
zijn voortgezet, zonder dat enige 
ingebrekestelling nodig zal zijn. 
Een vertraging van een deel van 
een week wordt voor een hele 
week gerekend. Wanneer De 
Klant ten gevolge van de 
vertraging pas na een 
bedrijfssluiting van Van Rens 
B.V. de zaak aan Van Rens B.V. 
kan teruggeven, zal De Klant ook 
over die periode voormelde 
schadevergoeding dienen te 
betalen. Een en ander laat 
onverlet het recht van Van Rens 
B.V. om aanvullende 
schadevergoeding te eisen 
indien haar schade hoger blijkt te 
zijn. 

15.12. Het Product dient 
schoongemaakt en in de staat 
waarin deze is afgeleverd aan 
Van Rens B.V. te worden 
teruggegeven met bijbehorende 
grondpotten, schoorpijpen, 
klemmen, baakvoeten, beugels, 
sloten, sleutels, 
kentekenbewijzen en andere 
dergelijke zaken en documenten. 
Al hetgeen door of op aanwijzing 
van De Klant op of aan het 
Product is aangebracht, wordt 
eigendom van Van Rens B.V., 
die deswege geen vergoeding 
aan De Klant verschuldigd zal 
zijn, en onverminderd het recht 
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van Van Rens B.V. om hetgeen 
De Klant heeft aangebracht of 
doen aanbrengen, op kosten van 
De Klant te (laten) verwijderen. 
Van Rens B.V. is voorts 
gerechtigd om het Product, op 
kosten van De Klant, te (laten) 
reinigen. 

15.13. Door Van Rens B.V. op het 
aan De Klant verschafte bewijs 
van retour ontvangst 
aangetekende of anderszins 
schriftelijk gemelde manco’s, 
schaden, vermissingen en niet 
retour gekomen producten en 
dergelijke zijn bindend voor De 
Klant, behalve indien De Klant 
gemotiveerd schriftelijk 
protesteert binnen vijf werkdagen 
na de datum van het door Van 
Rens B.V. verschafte bewijs. De 
Klant krijgt gedurende de 
voormelde vijf werkdagen 
desgewenst de gelegenheid een 
en ander bij Van Rens B.V. in 
ogenschouw te nemen. 

15.14. Onverminderd haar overige 
contractuele en wettelijke 
rechten, is Van Rens B.V. 
gerechtigd de huurovereenkomst 
met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, zonder dat hiertoe 
een schriftelijke ingebrekestelling 
is vereist, indien De Klant het 
Product verwaarloost, 
ondeskundig gebruikt, 
onrechtmatig gebruikt of op 
ander wijze niet geheel of 
gedeeltelijk voldoet aan enige 
verplichting voortvloeiende uit de 
huurovereenkomst. 

15.15. De Klant zal zelf zorgdragen 
voor de controle en (klein) 
onderhoud van het gehuurde 
tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

 
16.  DIEFSTAL, VERMISSING, 

SCHADE EN VERZEKERING 
BIJ HUUR 
Algemeen 

16.1.  Motorvoertuigen zijn door Van 
Rens B.V. verzekerd voor 
schade aan het gehuurde 
(casco) en voorts voor schade 
aan derden conform de wettelijke 
eisen (W.A.M.). Elke schade aan 
deze zaken of aan derden 
veroorzaakt met deze zaken 
dient onmiddellijk door De Klant 
door middel van een volledig 
ingevuld ongevallen-
/schadeformulier en zo nodig 
proces-verbaal van aangifte bij 
de Politie aan Van Rens B.V. te 

worden gemeld. Bij het 
ontbreken van deze documenten 
worden de volledige herstel- dan 
wel vervangingskosten en/of 
aanspraken van derden bij De 
Klant in rekening gebracht. 
Indien deze documenten wel 
worden overlegd, wordt bij De 
Klant het geldende eigen risico in 
rekening gebracht, alsmede alle 
schade die niet door de 
verzekeraar wordt vergoed, 
waarbij het ontbreken van 
verzekeringsuitkering te wijten is 
aan De Klant. Het toepasselijke 
eigen risico kan bij Van Rens 
B.V. worden opgevraagd. 

16.2.  Overig materieel en materiaal 
is door Van Rens B.V. niet 
verzekerd. Elke schade aan 
deze, of vermissing en/of diefstal, 
wordt tegen 100% van de 
nieuwwaarde aan De Klant in 
rekening gebracht. Ongeacht 
reeds in rekening gebrachte 
huurbedragen en/of staat van het 
product.  

16.3.  Schade aan het gehuurde, 
veroorzaakt binnen de periode 
waarin De Klant voor het 
gehuurde verantwoordelijk is, 
dient onmiddellijk, doch uiterlijk 
binnen 48 uur na ontdekking 
ervan,  aan Van Rens B.V. 
schriftelijk gemeld te worden. 
Van Rens B.V. dient, na retour 
ontvangst van het verhuurde, 
binnen 48 uur schriftelijk melding 
te maken van de geleden 
schade. De Klant is verplicht om 
alle medewerking te verlenen 
aan de afwikkeling van de 
schade, meer in het bijzonder de 
aanwijzingen van Van Rens B.V. 
op te volgen, de gevraagde 
inlichtingen en documenten 
(waaronder een volledig ingevuld 
en ondertekend schadeformulier 
met toedrachtomschrijving) te 
verstrekken resp. te overleggen 
en zich te onthouden van 
handelingen die de belangen van 
Van Rens B.V. kunnen schaden. 

16.4.  In geval van 
diefstal/vermissing van het 
gehuurde is De Klant verplicht dit 
binnen 48 uur na ontdekking 
schriftelijk aan Van Rens B.V. te 
melden en van de diefstal 
aangifte te doen bij het 
politiebureau. De Klant is 
verplicht om een afschrift van 
deze aangifte te verstrekken aan 
Van Rens B.V. De datum van de 
aangifte geld hierbij als de 

einddatum van de huurperiode. 
Voor de overige zaken op 
dezelfde huurovereenkomst blijft 
de huur doorlopen totdat de 
huurovereenkomst is beëindigd. 

    
HOOFDSTUK III 
17.  DIENSTEN 
17.1.  In geval de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk ziet op het 
leveren van diensten door Van 
Rens B.V. gelden naast de 
bepalingen van Hoofdstuk I van 
deze Verkoopvoorwaarden, 
de bepalingen van Hoofdstuk III 
van deze Verkoopvoorwaarden. 

17.2. In het geval de bepalingen 
van Hoofdstuk I strijdig zijn met 
de bepalingen van Hoofdstuk III, 
prevaleert het bepaalde in 
Hoofdstuk III. 

17.3. De Klant geeft Van Rens B.V. 
toestemming om gebruik te 
maken van facilitaire 
voorzieningen en sanitair op de 
werkplek. 

17.4.  Indien De Klant gebruik wil 
maken van SROI diensten van 
Van Rens B.V. dan dient dit 
voorafgaand aan contractfase, 
en start werk, besproken te 
worden en, na goedkeuring Van 
Rens B.V. schriftelijk worden 
vastgelegd in de Overeenkomst. 
Zonder opname in de 
Overeenkomst maakt SROI geen 
onderdeel uit van de dienst die 
Van Rens B.V. levert. 

17.5.  Diensten, ingepland op 
dinsdag tot en met vrijdag, 
kunnen kosteloos geannuleerd 
worden tot en met 24 uur vóór de 
start van de werkzaamheden. 
Voor het kosteloos annuleren 
van diensten, ingepland op 
zaterdag tot en met maandag, 
geldt dat deze annulering uiterlijk 
vrijdag door Van Rens B.V. 
ontvangen dient te zijn. Indien 
diensten binnen deze termijnen 
worden geannuleerd, dan is Van 
Rens B.V. gerechtigd om de 
kosten voor de diensten met De 
Klant te verrekenen. 

17.6.  Uitvoering 
verkeersmaatregelen conform 
BRL 9101 en kwaliteitssysteem 
ISO 9001 en VCA**. 

17.7.  Uitvoering van markeringen 
conform BRL 9142 en 
kwaliteitssysteem ISO 9001 en 
VCA. 

 
 
 


