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Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op en maken deel uit van alle door van THS B.V. 
(hierna te noemen “Verhuurder”) aangegane 
opdrachten, offertes, aanbiedingen, 
overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook 
genaamd. 
1.2 In het navolgende wordt verstaan 
onder Verhuurder: THS B.V. 
Huurder: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijk 
persoon die met verhuurder een overeenkomst 
aangaat of wil aangaan of aan wie verhuurder een 
aanbieding doet. 
1.3 De toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden van Huurder, onder welke benaming 
dan ook, gelden niet en worden uitdrukkelijk van de 
hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door 
Verhuurder schriftelijk zijn aanvaard. 

 
Artikel 2 - Gebruiksrecht 
2.1 Verhuurder blijft steeds eigenaar van het object, 
terwijl Huurder slechts het gebruiksrecht verkrijgt. 
Met name is het Huurder verboden het object te 
verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren 
of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven 
voor een ander doel dan waarvoor het object 
bestemd dan wel ingericht is.  
2.2 Het object moet worden vervoerd door een juist 
trekkend voertuig. 
2.3 Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Verhuurder niet toegestaan het 
object te (doen) gebruiken buiten Nederland daar 
het object buiten Nederland niet verzekerd is. 

 
Artikel 3 - Afgifte 
3.1 Afgifte van het object zal plaatsvinden bij de 
door Verhuurder aan Huurder opgegeven adres of 
plaats en visa-versa. 
3.2 Huurder dient het object bij ontvangst te 
inspecteren en zich ervan te vergewissen dat het 
object aan alle contractuele eisen voldoet. Klachten 
met betrekking tot het object die zien op een 
gebrek, verzuim of manco dat uit redelijke inspectie 
bij afgifte kan blijken, dienen schriftelijk en binnen 
acht uur na aflevering bij Verhuurder te zijn 
ontvangen. Indien Verhuurder niet binnen deze 
termijn een klacht, zoals hiervoor beschreven heeft 
ontvangen, geldt dit als acceptatie van ontvangst in 
goede orde van het object. 
3.3 Reclame, beschildering, betimmeringen e.d. 
kunnen niet worden aangebracht dan met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Verhuurder. De kosten hiervan komen ten laste van 
Huurder. De kosten verbonden aan het verwijderen 
van voorgenoemde aanpassingen en het in 
oorspronkelijke staat terugbrengen van het object 
komen voor rekening van Huurder. 

 
Artikel 4 - Huurprijs 
4.1 Periodiek onderhoud, zoals olie verversen, 
vervangen van filterelementen en 
doorsmeerbeurten, mits uitgevoerd door 
Verhuurder, zijn in de huurprijs inbegrepen. Alle 
andere kosten zoals brandstof, smeermiddelen, 
reiskosten, bandenreparaties, en reparatiekosten 
aan onderdelen die niet aan slijtage onderhevig zijn, 
zijn niet in de huurprijs inbegrepen. 
4.2 Mits anders overeengekomen zijn alle 
huurprijzen, transport van en naar locatie en 
exclusief 21% BTW. 

 
Artikel 5 - Reparaties, onderhoud, storingen en 
defecten 
5.1 Huurder zal het object in goede staat doen 
houden overeenkomstig de, door de fabrikant 
gegeven, richtlijnen voor gebruik en onderhoud. 
Huurder zal zorgdragen voor de controle en het 
tijdig en voldoende bijvullen van vloeistoffen 

(waaronder olie, koelvloeistof en dieselolie). 
5.2 Het is Huurder verboden om onderhoud anders 
dan vermeld in artikel 5.1, dan wel reparaties aan 
het object uit te voeren of door derden uit te laten 
voeren zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Verhuurder. In geval van 
vervanging van onderdelen worden en blijven deze 
nieuwe onderdelen eigendom van Verhuurder. 
5.3 Periodiek onderhoud, doorsmeren, verversen 
van olie, het vervangen van filter-elementen en het 
controleren van het object volgens het 
onderhoudsschema geschieden voor rekening van 
Verhuurder, mits door Verhuurder uitgevoerd. 
Bij huurperiode langer dan één maand, is de 
Huurder verplicht om het object op daartoe in 
overleg vast te stellen tijdstippen beschikbaar te 
stellen van Verhuurder voor preventie en/of 
periodiek onderhoud. 
5.4 Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd het 
object te inspecteren en te controleren zowel 
tijdens gebruik als bij reparaties. Huurder is 
verplicht desgevraagd aan Verhuurder op te geven 
waar het object zich bevindt en medewerking te 
verlenen aan inspectie en controle door 
Verhuurder. 
5.5 Defecten of storingen aan het object dienen 
onverwijld door Huurder aan Verhuurder gemeld te 
worden. Defecten of storingen aan het object zullen 
geen invloed hebben op de huurprijs en evenmin 
kan Huurder een recht tot schadevergoeding 
geldend maken. Indien het object niet door 
Verhuurder zal zijn gerepareerd binnen 24 uur 
nadat deze ter reparatie aan Verhuurder is 
aangeboden, zal Verhuurder indien mogelijk een 
vervangende object aan Huurder ter beschikking 
stellen zonder verdere kosten voor Huurder. 

 
Artikel 6 - Verzekering 
6.1 Verhuurder heeft op het object geen verzekering 
afgesloten voor schade door en/of aan het 
gehuurde. Huurder is volledig aansprakelijk voor 
schade aan/door het gehuurde object. 
 
Artikel 7 - Tussentijdse beëindiging 
7.1 Behoudens in geval van een toerekenbare 
tekortkoming, waaronder in ieder geval wordt 
begrepen hetgeen bedoeld in artikel 7.3, kan 
tussentijdse beëindiging van deze Overeenkomst 
slechts met toestemming van beide partijen 
geschieden. 
7.2 Indien Huurder deze Overeenkomst eenzijdig 
tussentijds opzegt, is hij verplicht aan Verhuurder te 
betalen de huurpenningen over de nog resterende 
looptijd van de Overeenkomst. 
7.3 Verhuurder is gerechtigd, deze Overeenkomst 
terstond, zonder rechtelijke tussenkomst te 
ontbinden en het object terug te nemen, 
onverminderd haar recht om van Huurder volledige 
schadevergoeding te vorderen, in de navolgende 
gevallen: 
a. Indien Huurder bij het aangaan van deze 

Overeenkomst onjuiste of onvolledige gegevens 
mocht hebben verstrekt. 

b. Indien Huurder één of meerdere bepalingen van 
de Overeenkomst ondanks ingebrekestelling met 
sommatie binnen vijf (5) dagen alsnog aan de 
verplichting te voldoen, niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt. 

c. Bij overlijden van Huurder, zijn 
ondercuratelestelling, faillissement, surséance 
van betaling aanvrage of het aanbieden van een 
regeling van zijn schulden aan zijn schuldeisers, 
het te zijner laste genomen worden van enige 
maatregel van executoriale of conservatoire aard 
of indien hij op enig andere wijze de vrije 
beschikking en/of het vrije beheer over zijn 
vermogen verliest. 

 

d. In geval van diefstal, verduistering, justitiële 
inbeslagname van, respectievelijke 
civielrechtelijke beslaglegging op het object. 

e. Indien de verzekering van het object door de 
assuradeur om welke reden dan ook wordt 
opgezegd. 

f. Indien het object niet door de verzekering 
gedekte schade heeft geleden. 

g. Indien de verzekeraar regres neemt op Huurder 
of op de berijder van het object voor schade 
samenhangend met het gebruik van het object. 

h. Indien Huurder strafrechtelijk wordt 
veroordeeld. 

i. Indien Huurder de plaats van zijn domicilie 
meterwoon verlaat en zich in het buitenland 
vestigt zonder voldoende zekerheid te stellen bij 
Verhuurder voor het door hem terzake van deze 
Overeenkomst verschuldige. 

j. Ook in andere dan de hiervoor genoemde 
gevallen, behoudt verhuurder zich het recht 
voor om het Object te allen tijde terug te 
vorderen. 

 
Artikel 8 - Inlevering object 
8.1 Ingeval van beëindiging van deze Overeenkomst, 
om welke reden dan ook, zal Huurder het object 
afleveren op een door Verhuurder aan Huurder op te 
geven adres en plaats, dan wel het verzoek indienen 
bij Verhuurder om tegen een overeengekomen 
vergoeding het verhuurde object te transporteren 
vanaf de huurlocatie naar de standplaats van 
Verhuurder. Het object zal alleen worden ingeleverd 
indien sleutels en sloten behorende bij het object, 
gelijktijdig worden aangeboden. Bij vermissing of 
zoekraken van voornoemde zaken worden de kosten 
van vervanging door Huurder aan Verhuurder 
vergoed. De huurtermijnen blijven onverminderd de 
overige bepalingen van deze Overeenkomst 
verschuldigd tot en met de dag van correcte 
teruggave en inname. Huurder draagt er zorg voor 
dat het object in dezelfde staat wordt afgeleverd, 
waarin het object zich bevond bij aanvang van de 
huurovereenkomst, behoudens normale slijtage.  
8.2 Huurder machtigt Verhuurder hiermede 
onherroepelijk, of door 
Verhuurder aan te wijzen personen, om ingeval van 
beëindiging van deze Overeenkomst, het gebouw of 
terrein te betreden waar(in) het object zich bevindt, 
opdat Verhuurder zich in het bezit van het object zal 
kunnen stellen. De kosten van het door Verhuurder 
terugnemen van het object zijn voor rekening van de 
Huurder. 
8.3 Indien huurder het object langer wenst te huren 
dan de afgesproken termijn, dan dient de huurder dit  
van tevoren schriftelijk te melden. 

 
Artikel 9 - Betaling en facturering 
9.1 De huurprijs wordt wekelijks of maandelijks in 
rekening gebracht. Alle door Huurder verschuldigde 
bedragen zullen aan Verhuurder worden voldaan 
binnen de betalingstermijn van 30 dagen, of zoals 
genoemd op de betreffende factuur. 
9.2 Betaling dient, zonder aftrek van enige korting, 
opschorting, of verrekening te geschieden. Indien de 
Huurder niet binnen de overeengekomen termijn 
betaalt, is de Huurder zonder voorafgaande 
ingebrekestelling in verzuim en aan Verhuurder over 
het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum (dit 
moment) 2% verschuldigd en tot aan de dag der 
algehele voldoening de direct opeisbare wettelijke 
rente verschuldigd.. Alle op de invordering vallende 
buitengerechtelijke kosten, waaronder incasso 
begrepen, komen eveneens voor rekening van de 
Huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen 
15% van de verschuldigde hoofdsom, met een 
minimum van € 250,-- en indien de werkelijke kosten 
hoger liggen dan dit bedrag, de werkelijke kosten. De 
enkele inschakeling van een derde door Verhuurder 
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doet de verschuldigdheid van buitengerechtelijke 
kosten ontstaan. 
9.3 Bij huurovereenkomsten van langer dan drie 
maanden is Verhuurder gerechtigd te allen tijde van 
Huurder te verlangen dat twee-maand- termijnen 
als zekerheid voor nakoming van verplichting van 
Huurder worden gestort op een door Verhuurder 
aan te geven rekeningnummer.  
9.4 Indien op verzoek van Huurder Verhuurder de 
facturen aan een ander dan Huurder zendt, welke 
ander deze facturen namens Huurder voldoet, zal 
Huurder jegens Verhuurder volledig aansprakelijk 
blijven voor de nakoming van de verplichtingen uit 
deze Overeenkomst en zal Huurder geen enkel recht 
kunnen ontlenen aan het feit dat de facturen aan 
een derde worden gezonden en door deze derde 
worden betaald. Op eerste verzoek van Verhuurder 
zal Huurder zorgdragen voor een bevestiging door 
deze derde aan Verhuurder, dat deze derde 
hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaardt terzake van  
de nakoming van de betalingen voortvloeiend uit 
deze Overeenkomst. 

 
Artikel 10 - Aansprakelijkheid, Vrijwaring en Schade 
10.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor door de 
Huurder of derden geleden directe of indirecte, 
materiële of immateriële schade, voortvloeiend uit 
het gebruik of niet gebruik van of in verband met 
het object, tenzij er sprake is van opzet of grove 
schuld. 
10.2 Indien Verhuurder aansprakelijk is, dan is hij 
slechts gehouden tot vergoeding van de door de 
Huurder dientengevolge geleden directe, materiële 
schade. Tot directe materiële schade behoren in 
geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, 
productieverlies, omzet- of winstderving, 
waardevermindering of verlies van producten en 
milieuschade. 
10.3 Indien Verhuurder aansprakelijk gehouden kan 
worden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het 
verzekerd bedrag dat onder de 
(bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van 
Verhuurder voor uitkering in aanmerking komt. 
Indien de schade niet door de verzekering wordt 
gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot 
uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van 
Verhuurder beperkt tot een maximumbedrag van 
€ 5.000,-- 
10.4 Indien door middel van of in verband met het 
object schade wordt berokkend, vrijwaart Huurder 
Verhuurder tegens alle aanspraken te dien zake. 
10.5 Schade toegebracht aan het object dient door 
Huurder onverwijld, doch in ieder geval binnen vier 
uur na het ongeval, aan Verhuurder te worden 
gemeld. Huurder dient binnen twee dagen na een 
schadegeval per aangetekende brief melding 
hiervan aan Verhuurder te doen middels inzending 
van een volledig ingevuld en ondertekend Europees 
schadeformulier. 
10.6 Alle schade toegebracht aan het object 
waaronder begrepen beschadiging aan de banden 
(anders dan door normale slijtage) en beschadiging 
aan het object ontstaan door verwaarlozing of 
ondeskundig gebruik c.q. misbruik, is voor rekening 
van Huurder. 

 
Artikel 11 - Beslag en maatregelen van derden 
11.1 Indien een derde ten opzicht van het object 
rechten wil doen gelden, of maatregelen treffen, 
zal Huurder hem terstond doen blijken van de 
eigendom en rechten van Verhuurder. Ingeval van 
beslaglegging of dreigende beslaglegging zal 
Huurder Verhuurder hiervan onverwijld op de 
hoogte stellen. Verhuurder zal voor bescherming 
van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde 
maatregelen mede ter name van Huurder kunnen 
treffen. De kosten van deze maatregelen komen 
voor rekening van Huurder. 
11.2 Beslaglegging op het object ontheft Huurder 

niet van de verplichting van de betaling van de 
huurtermijnen. 

 
Artikel 12 - Rechten en plichten van de berijders 
12.1 Huurder verplicht zich jegens Verhuurder aan 
de gebruikers van het object passende 
voorschriften te geven opdat deze op de hoogte 
zijn van de inhoud van deze Overeenkomst. 
Huurder is voorts jegens Verhuurder 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle 
handelingen en gedragingen van gebruikers van 
het object. 

 
Artikel 13 - Overgang van rechten en verplichtingen 
13.1 De rechten en verplichtingen uit deze 
Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen 
niet-geheel of gedeeltelijk- onder algemene dan 
wel bijzondere titel op een derde overgaan. 

 
Artikel 14 - Juridische kosten, belastingen en 
vergunningen 
14.1 Alle kosten door Verhuurder gemaakt te 
bewaring en/of gelden maken van haar rechten 
komen voor rekening van Huurder. 
14.2 Kosten voortkomend door overtreding van de 
wet, zijn voor rekening van de Huurder. 
14.3 Indien de Huurder het object onjuist geplaatst 
heeft en het object weggesleept wordt, komen deze 
kosten voor rekening van de huurder. Evenals de 
kosten van de gevolgschade hiervan. 
14.4 Huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen 
en behouden van de vereiste vergunningen, 
ontheffingen en toestemmingen die benodigd zijn 
voor het gebruik van het object. Verhuurder is op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor het ontbreken 
van dergelijke vergunningen, ontheffingen en 
toestemmingen. Huurder vrijwaart Verhuurder voor 
alle aanspraken ter zake. 

 
Artikel 15 - Intellectuele eigendom / afdracht Buma 
Stemra 
15.1 Huurder garandeert dat hij toestemming heeft 
om materiaal waarop intellectuele of industriële 
eigendomsrechten rusten, te gebruiken, bewerken, 
verveelvoudigen of vertonen via de van Verhuurder 
gehuurde Objecten. 
15.2  Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle 
aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk 
op hun intellectuele en industriële 
eigendomsrechten. 
15.3 Huurder garandeert om te zorgen voor de 
afdracht aan Buma/ Stemra of andere vergelijkbare 
afdrachten in verband met intellectuele of 
industriële eigendomsrechten, bij het gebruik van 
het Object. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle 
aanspraken ter zake. 
 
Artikel 16 - Toepasselijk recht en 
geschillenbeslechting 
16.1 Deze Overeenkomst wordt in alle opzichten 
beheerst door het Nederlands recht. 
16.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit en/of 
samenhangend met deze Overeenkomst dan wel 
nadere Overeenkomst, die daarvan het gevolg 
mochten zijn, zullen - bij uitsluiting van enig ander 
instantie - worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in Utrecht. Verhuurder behoudt zich het 
recht voor Huurder voor de rechter van zijn 
woonplaats te dagen 
 
Artikel 17 - Schriftelijke mededelingen 
17.1 Schriftelijke mededelingen van een partij, 
voorgeschreven in de Overeenkomst, worden in 
ieder geval geacht te zijn ontvangen op het tijdstip 
van bezorging op het opgegeven adres van de 
andere partij. Onder opgegeven adres wordt in dit 
verband verstaan het adres vermeld in de aanhef 
van deze Overeenkomst of, indien laatst bedoeld 

adres te eniger tijd gewijzigd mocht worden, het 
adres dat bij aangetekend schrijven als nieuw adres 
is bekend gemaakt. 
 
Artikel 18 - Domicilie 
18.1 Voor alle aan hem te rechten mededelingen 
kiest Huurder domicilie op het in de Overeenkomst 
vermeld adres. 
 
Artikel 19 - Slotbepalingen 
19.1 Deze Overeenkomst treedt in de plaats van alle 
voorafgaande overeenkomsten, schriftelijk zowel als 
mondelinge, tussen partijen aangegaan met 
betrekking tot aangelegenheden in deze 
Overeenkomst geregeld. 
19.2 Deze Overeenkomst kan, tenzij in deze 
Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, 
slechts worden aangevuld of gewijzigd met de 
voorafgaande schriftelijke instemming van partijen. 
19.3 Offertes hebben een gestanddoeningstermijn 
van 30 dagen na offertedatum. 
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