Algemene voorwaarden van Jerrink Verhuur en Catering te Hardenberg.
Artikel 1 Huurperiode/prijs
1. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije
dagen meegrekend en telt een gedeelte van een dag als een hele dag.
2. Indien gehuurde zaken niet binnen de overeengekomen periode worden geretourneerd, heeft Jerrink het
recht om de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de gehuurde zaken alsnog worden
geretourneerd.
3. Doorverhuur aan derden door de huurder is alleen met toestemming vooraf, schriftelijk, van verhuurder
mogelijk.
4. Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering
en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor
de tevoren overeengekomen huurperiode. Tenzij anders is vermeld.
Artikel 2 Bezorgen, afhalen en levertijd
1. Indien is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van verhuurde zaken aan het door de
huurder opgegeven adres en voor zijn rekening.
2. Indien de datum van aflevering van de zaken op verzoek van de huurder worden uitgesteld is Jerrink
gerechtigd de overeengekomen huur te berekenen vanaf de oorspronkelijke overeengekomen
afleverdatum, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
3. Als het terrein niet bereikbaar is per vrachtauto, zullen wij extra kosten berekenen voor aan-en afvoer
van de materialen.
4. Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te
gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van Jerrink, dan wel een laad- of
lospunt op maximaal 10 meter afstand en zich bevindend op de begane grond. Voor de
terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden
gebracht.
Artikel 3 Risico
1. De verhuurde zaken zijn vanaf het moment van overdracht voor risico van de huurder die zelf zorg dient
te dragen voor de vereiste verzekeringen.
2. Tenzij anders is overeengekomen is het transportrisico bij aflevering van de gehuurde goederen, steeds
voor de huurder.
3. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op Jerrink
worden verhaald. Zij wijst iedere aansprakelijkheid dienaangaande van de hand.
Artikel 4 Verplichtingen van de huurder
1. Huurder dient de gehuurde zaken in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij deze heeft
ontvangen. Dat wil zeggen: goed onderhouden en geheel gereinigd.
2. De huurder kan verplicht worden gesteld, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, een door Jerrink
vast te stellen waarborsom aan haar te voldoen.
3. Na terugkomst van het gehuurde zal deze waarborgsom aan de huurder worden terugbetaald.
4. De huurder is verplicht elke schade en/of gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Jerrink te melden.

Artikel 5 Onderhoud en herstel
1. De kosten vaan noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
2. De kosten van noodzakelijk herstel, anders dan ten gevolge van normale slijtage, eventuele
schoonmaakkosten daaronder begrepen zijn voor rekening van de huurder.
3. Schade aan de tentzeilen door slingers, confetti, of andere materialen die sporen achterlaten zijn voor
rekening van de huurder.
4. Indien buiten de schuld om van de huurder schade of storing aan het gehuurde materiaal is ontstaan.
Heeft hij recht op kostenloze vervanging van de gehuurde zaken.
5. Vervanging geschiedt binnen de normale werktijden van Jerrink, zodra vervangend materiaal
beschikbaar is.
6. Transportkosten zijn voor rekening van de huurder, tenzij ander is overeengekomen.
Artikel 6 Eigendom en inspectie
1. Jerrink is te alle tijde eigenaar van de verhuurde zaken en behoudt zich het recht voor om de gehuurde
zaken te alle tijde te controleren of te doen controleren.
2. De huurder is verplicht om steeds volledige medewerking te verlenen aan een eventuele controle.
Artikel 7 Vermissing
1. Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel om baat als om
niet, is zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jerrink verboden.
2. De huurder dient Jerrink onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op de gehuurde
zaken en voorts van zijn eventuele faillissement of surseance van betaling. Is verplicht de
beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de
eigendomsrechten van Jerrink ten aanzien van de gehuurde zaken.
3. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook,
verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder Jerrink daarvan direct op de
hoogte te stellen en is hij gehouden de vervangingswaarde van het gehuurde bij wijze van
schadevergoeding aan Jerrink te voldoen.
Artikel 8 Opzegging en vervanging
1. Een huurovereenkomst kan steeds met directe ingang worden beeindigd door retournering van het
gehuurde. Dit laat onverlet het recht van Jerrink om bij voortijde retournering de volledige
overeengekomen huurperiode in rekening te brengen. Tevens kan Jerrink zich bij voortijdige
beeindiging beroepen op artikel 12 van deze voorwaarden.
2. Jerrink heeft, indien nodig, steeds het recht om het gehuurde door gelijkwaardig materiaal te vervangen,
zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.
Artikel 9 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van Jerrink’ wil onafhankelijke omstandigheid, die nakomin van
de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
2. Bij overmacht heeft Jerrink ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te
verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden. Zonder dat zij in welke
vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schade vergoeding, behouden krachtens het
bepaalde in artikel 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 Betaling
1. Indien betaling op rekeing wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 10 dagen na
factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Jerrink aan te wijzen bankrekening en zonder enige
aftrek of verrekening.
2. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en is Jerrink
gerechtigd de volledige huurprijs in rekening te brengen.
3. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de huuder geacht van rechtswege in
verzuim te zijn. Jerrink maakt in dat geval, zonder dat daarvoor eninge ingebrekestelling is vereist,
aanspraak op vergoeding van rente gelijk aan 5 % per maand vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte
van een maand wordt aangemerkt als een hele maand.
4. Alle kosten in verband met de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn
voor rekening van de huurder.
5. Op orders boven de €1500 moet een aanbetaling van 50 % zeven dagen van te voren geschieden.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Jerrink, wordt alle aansprakelijkheid
voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde zaken of ten gevolge van verrichte
werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Behoudens opzet of grove schuld is Jerrink evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel, dan wel
van personen, die door haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
3. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke gevestiging is Jerrink op geen enkele wijze gebonden aan
afspraken met ondergeschikte persooneelsleden.
4. Jerrink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of de huurder
ter beschikking gestelde gegevens en/of materiaal.
5. Eventuele schade aan o.a. leidingen, gevels, gazon, bestrating etc. zijn voor rekening van de huurder.
Artikel 12 Annulering
Bij annulering van de overeenkosmt door de huurder ten gevolge van welke oorzaak ook, heeft Jerrink het recht
om de navolgende bedragen in rekening te brengen bij annulering:
-

Tot en met 14 dagen vóór de aanvang van de huurtermijn: de administratie kosten, minimaal € 50.00
bedragende.
Binnen 13 tot en met 10 dagen voor de aanvang van de huurtermijn: 25% van de totale huurprijs.
Binnen 9 tot en met 6 dagen voor de aanvang van de huurtermijn: 50% van de totale huurprijs.
Binnen 5 tot en met 3 dagen voor de aanvang van de huurtermijn: 75% van de totale huurprijs.
Binnen 2 dagen voor de aanvang van de huurtermijn: 100% van de totale huurprijs.

