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Artikel 1 Definities 
 
1.1 "Smals Verhuur": 

 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smals Verhuur B.V. 
gevestigd te Cuijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 16065594. 
 

1.2 “Huurder”:   
 

elk bedrijf, elke instelling of particulier dat/die met Smals Verhuur 
onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst 
en/of een Overeenkomst met Smals Verhuur aangaat. 
 

1.3 “Algemene Voorwaarden”: 
 

 deze algemene verhuurvoorwaarden van Smals Verhuur. 
 

Artikel 2 Algemeen 
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 

rechtsbetrekkingen waarbij Smals Verhuur  als verhuurder van materieel, in 
het bijzonder van bagger-, transport en overig (hulp) materieel in de ruimste 
zin van het woord, optreedt. 

 
2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks 

schriftelijk is overeengekomen. 
 

2.3 Toepasselijkheid van eventuele door de huurder gehanteerde 
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 

2.4 In geval van nietigheid, vernietiging, of anderszins niet van 
toepassing  zijn van (een gedeelte van) één of meerdere 
bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden blijven de overige 
bepalingen onverkort van toepassing. In voorkomende gevallen 
wordt er zoveel mogelijk gehandeld in lijn met de nietige, 
vernietigde of niet van toepassing  zijnde bepaling. Partijen treden 
in een dergelijk  geval zo spoedig mogelijk in overleg teneinde in 
de ontstane leemte te voorzien.  

 
Artikel 3 Huurprijs 

 

3.1 Alle offertes van Smals Verhuur zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk 
anders is bepaald. Offertes zijn steeds maximaal 14 dagen geldig tenzij 
anders is overeengekomen. 
 

3.2 De overeengekomen huurprijs betreft een huurprijs per week op basis van 
een maximaal gebruik van het gehuurde van 60 uur per week.  
 

3.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn in de huurprijs niet begrepen: 

 
a. de transportkosten verbonden aan aan- en afvoer van het gehuurde naar 

en van de huurder, alsmede de kosten van transport van het gehuurde 
tussen projecten van de huurder; 

b. de loonkosten van het personeel; 
c. kosten van reparatie en onderhoud; 
d. de noodzakelijke verzekeringen; 
e. de kosten van brandstoffen en smeermiddelen;  
f. havengelden, vaartrechten, e.d. kosten; 
g. 50% van expertisekosten van de in- en uit 
Survey zoals vastgelegd in artikel 5.2 en artikel 6.3; 
h. de verschuldigde BTW. 

 
3.3 De door Smals Verhuur gehanteerde huurprijzen kunnen jaarlijks op 1 

januari worden geïndexeerd aan de hand van de door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek gepubliceerde Consumentenprijsindex (CPI) met als 
peildatum de datum van de (eerste)offerte. Smals Verhuur maakt geen 
gebruik van haar bevoegdheid de huurprijzen te wijzigen indien een 
aanpassing tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende zou leiden. 
 

3.4 De gewijzigde huurprijs geldt jaarlijks vanaf 1 januari, ongeacht of van de 
aanpassing aan de huurder afzonderlijke mededeling is gedaan. 
 

3.5 De huurprijs is over de gehele huurtermijn, mede over zon- en feestdagen, 
ten volle verschuldigd, ook indien, door welke oorzaak dan ook, het 
gehuurde niet gebruikt kan worden respectievelijk feitelijk niet gebruikt 
wordt. Een dag of een gedeelte van de dag wordt berekend als een/vijfde 
van een week.  

 
Artikel 4 Huurtermijn 

 
4.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen 

en, meer specifiek: 
- op het moment van vertrek van het gehuurde vanuit de ligplaats van 

Smals Verhuur naar de huurder; 
- indien is bedongen dat Smals Verhuur de aflevering van het gehuurde 

verzorgt: op het tijdstip waarop de insurvey van het gehuurde 
plaatsvindt zoals vastgelegd in artikel 5.2.   

 
4.2 De huurtermijn eindigt eveneens op de datum en het tijdstip zoals is 

overeengekomen, en meer specifiek op het tijdstip waarop het gehuurde door 
de huurder aan Smals Verhuur wordt overhandigd. 
 

4.3 Indien niet vooraf is overeengekomen op welk moment de overeenkomst 
eindigt, geldt dat de overeenkomst eindigt door opzegging waarbij zowel door 
Smals Verhuur als de huurder een opzegtermijn van een maand in acht moet 
worden genomen. 
 

4.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, eindigt de huurtermijn echter 
niet eerder dan dat de uitsurvey zoals vastgelegd in artikel 6 lid 4 van deze 
Algemene Voorwaarden en de reparatie van de schade(s) welke in de loop 
van de huurtermijn zijn opgetreden hebben plaatsgevonden. 
 

4.5 Behoudens schriftelijke toestemming van Smals Verhuur is huurder niet 
gerechtigd na bevestiging van de huurovereenkomst door Smals Verhuur de 

huurovereenkomst met Smals Verhuur te annuleren. Indien de huurder  zonder 
toestemming van Smals Verhuur van de huur afziet, blijft zij derhalve gehouden de 
huurprijs over de gehele overeengekomen huurperiode te voldoen. 

 
Artikel 5 Aflevering 
 
5.1. Hoewel de opgegeven afleveringstermijnen zoveel mogelijk door Smals Verhuur 

in acht zullen worden genomen, zijn deze slechts indicatief en binden deze 
Smals Verhuur niet. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal 
de opgegeven afleveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. 
Overschrijding van de afleveringstermijn geeft de huurder derhalve in geen geval 
het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.  
 

5.2. Bij aanvang van de huurtermijn zal een door Smals Verhuur aan te wijzen expert 
het gehuurde inspecteren op gebreken/schades (“insurvey”). Voornoemde expert 
zal vervolgens een expertiserapport opstellen met betrekking tot de staat waarin 
het gehuurde zich bevindt. De gebreken/schades die volgen uit de insurvey 
worden aangegeven in het expertiserapport, die vervolgens door huurder wordt 
ondertekend. Voornoemd expertiserapport bepaalt de staat waarin het gehuurde 
na afloop van de huurtermijn moet worden geretourneerd. 

 
Artikel 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de huurder 

 
6.1 Voor zover van toepassing dient de huurder er op haar kosten voor zorg te dragen 

dat zij tijdig vóór aflevering van het gehuurde beschikt over de benodigde 
vergunningen en goedkeuringen. 

 
6.2 De huurder staat er voor in dat diens personeel, hulppersonen en/of andere 

personen die in haar opdracht en/of onder haar verantwoordelijkheid het gehuurde 
bedienen hiertoe bekwaam zijn en beschikken over de ter zake verplichte 
diploma’s, certificaten, rijbewijzen etc. 
 

6.3 De huurder dient het gehuurde gedurende de huurtermijn op zijn kosten te 
onderhouden en er voor te zorgen dat het gehuurde in een goede staat van 
onderhoud blijft. De huurder is verplicht om het gehuurde aan het einde van de 
huurtermijn aan Smals Verhuur terug te leveren, schoon en in dezelfde staat, 
waarin huurder volgens het expertiserapport bij aanvang van de huurtermijn het 
gehuurde in ontvangst heeft genomen. 
 

6.4 De huurder is verplicht, wanneer tijdens de huurtermijn een officieel certificaat en/of 
een keuring van het vaartuig verloopt, de bak tijdig ter beschikking te stellen en 
leeg (en schoon) te maken voor het ingeplande werfbezoek. Transportkosten, 
binnen Nederland, van en naar de werf zijn voor rekening van de verhuurder. 
Gedurende de periode van werfbezoek/keuring wordt geen huur in rekening 
gebracht. 
 

6.5 Smals Verhuur is gerechtigd het gehuurde na retournering te laten controleren door 
een door haar aan te wijzen expert (“uitsurvey”) . Voornoemde expert zal 
vervolgens een expertiserapport opstellen met betrekking tot de staat waarin het 
gehuurde zich bevindt.  
 

6.6 Voor zover bij de uitsurvey en/of in het schaderapport van de expert schade aan het 
gehuurde alsmede enige waardevermindering van het gehuurde wordt 
geconstateerd, komen alle kosten van herstel en/of vervanging van het gehuurde 
voor rekening van huurder.  

 

6.7 Het is de huurder verboden het gehuurde zonder voorafgaande  

schriftelijke goedkeuring van Smals Verhuur aan derden te verhuren of in gebruik te 
geven of het gehuurde voor andere dan het door de huurder aan Smals Verhuur 
aangegeven werk te gebruiken. Wanneer Smals Verhuur een dergelijke schriftelijke 
toestemming geeft, doet dat niet af aan de verplichting van de huurder om 
onverminderd naast de eventuele derde alle bepalingen van de overeenkomst  en 
deze Algemene Voorwaarden ook zelf te blijven nakomen. 

 
6.8 Indien Smals Verhuur haar rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst met 

befrekking tot het gehuurde aan een derde wenst over te dragen, is de huurder 
verplicht aan een dergelijke contractsovername haar medewerking te verlenen. 
 

6.9 Indien een derde beslag mocht leggen op het gehuurde of ter zake rechten mocht 
claimen, is de huurder gehouden de betrokken derde(n) onmiddellijk op de hoogte 
te stellen van de exclusieve eigendomsrechten van Smals Verhuur ten aanzien 
van het gehuurde. Voorts dient de huurder in die situatie binnen 24 uur aan 
Smals Verhuur mee te delen dat derde(n) rechten claimen en dient de huurder -
doch uitsluitend indien een dergelijk beslag op het gehuurde wordt gelegd ten 
laste van de huurder- alle noodzakelijke (juridische) stappen te ondernemen om 
de eigendomsrechten en het belang van Smals Verhuur ten aanzien van het 
gehuurde te waarborgen. Mocht het gaan om beslag dat wordt gelegd ten laste 
van Smals Verhuur, dan is de huurder slechts gehouden dergelijke stappen te 
ondernemen voor zover Smals Verhuur dat dan in redelijkheid van de huurder 
kan vragen en in elk geval dan voor rekening van Smals Verhuur. 

 

6.10 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de huurtermijn dient onmiddellijk 
na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan daarvan aan Smals 
Verhuur te worden gemeld.  
 

6.11 In geval van diefstal en/of vermissing van het gehuurde is huurder verplicht  dit 
binnen 24 uur na ontdekking aan Smals Verhuur te melden en van de diefstal 
aangifte te doen bij de politie. Tevens is huurder verplicht een (kopie van) het 
proces-verbaal van de aangifte aan Smals verhuur te overleggen. 

 
6.12 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden en ongeacht het feit of 

daarvoor door huurder gehele of gedeeltelijke verzekering kan worden verkregen, 
komt voor rekening en risico van huurder: 
- alle door huurder of een derde tijdens de huurtermijn direct of indirect 

toegebrachte schade aan het gehuurde in de ruimste zin van het woord; 
- alle door Smals Verhuur en derden geleden schade als gevolg van een  

tijdens de huurtermijn opgetreden vermissing van het gehuurde, ongeacht of 
deze vermissing aan huurder is toe rekenen; 

- alle schade die tijdens de huurtermijn door het gehuurde wordt toegebracht 
aan personen en/of zaken. Onder schade in de zin van dit artikel wordt 
mede verstaan milieuverontreiniging in de ruimste zin van het woord. 

De huurder zal Smals Verhuur vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake 
van schade zoals genoemd in dit artikel. 

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid  Smals Verhuur 
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7.1 Behoudens opzet of grove schuld is Smals Verhuur nimmer aansprakelijk 

jegens huurder en/of een derde voor enige vorm van schade.  
 

7.2 Smals Verhuur is in het bijzonder niet voor schade aansprakelijk indien 
deze het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer 
maar niet limitatief verstaan: (werk)stakingen, problemen met de 
energievoorziening, (abnormale) weersomstandigheden, opzet of grove 
schuld dan wel een toerekenbare tekortkoming of een beroep op 
overmacht van of door derden,  
transportmoeilijkheden, in, uit- en/of doorvoerverboden, belemmeringen 
veroorzaakt door maatregelen van overheidswege, natuur -en/of kernrampen 
en oorlog en/of oorlogsdreiging. 
 

7.3   Smals Verhuur is voorts in het bijzonder niet aansprakelijk voor onder meer 
bedrijfsschade, gevolgschade en/of gederfde winst geleden door c.q. van de 
huurder en/of derden in verband met het gebruik c.q. het stilliggen van het 
gehuurde. 

 
7.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is de totale  

aansprakelijkheid van Smals Verhuur beperkt tot maximaal het bedrag 
dat haar verzekeraar in het desbetreffende geval daadwerkelijk uitkeert. 
Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet tot uitkering 
overgaat dan wel er om welke reden dan ook geen verzekering is, zal de 
totale vergoeding nimmer hoger zijn dan de totale huurprijs die huurder 
gedurende de huurtermijn verschuldigd zou zijn. Indien geen bepaalde 
huurtermijn is overeengekomen, wordt de huurtermijn voor de 
vorenbedoelde berekening geacht maximaal 26 weken te bedragen. 

 
Artikel 8 Facturering en betaling 

 
8.1 Smals Verhuur zal wekelijks aan de huurder een factuur toezenden 

voor de huur van de daaraan voorafgaande week. 

 
8.2 De huurbetaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen 

valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. 
 

8.3 De huurder dient de facturen van Smals Verhuur te betalen binnen 

dertig (30) dagen na factuurdatum. Alle vorderingen van Smals 

Verhuur worden evenwel direct opeisbaar door het faillissement 

(of de surseance van betaling) van de huurder. Na de genoemde 

termijn van dertig (30) dagen c.q. vanaf het moment van intreden 

van de vervroegde opeisbaarheid is huurder van rechtswege in 

verzuim en is over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 

1% per maand of gedeelte van de maand, te rekenen vanaf de 

vervaldatum tot aan de datum van betaling. Alle kosten in en 

buiten rechte, die Smals Verhuur moet maken voor de 

invordering van openstaande facturen zijn voor rekening van de 

huurder, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten op 

tenminste 15% van het totaal openstaande bedrag worden 

vastgesteld. 

 

8.4 Ter meerdere zekerheid van de te verrichten betalingen dient de 

huurder op eerste verzoek van Smals Verhuur een deugdelijke 

bankgarantie te stellen afkomstig van een gerenommeerde 

Nederlandse bankinstelling. Zolang de huurder daaraan niet 

heeft voldaan, is Smals Verhuur gerechtigd nakoming van zijn 

verplichtingen op te schorten. 

 

8.5 Klachten ten aanzien van facturen moeten binnen zeven (7) 

dagen na factuurdatum schriftelijk en met een duidelijke en 

deugdelijke onderbouwing worden ingediend bij Smals Verhuur. 

Smals Verhuur is gerechtigd om reclames die later dan (7) 

dagen na factuurdatum worden ingediend niet in behandeling te 

nemen. Klachten schorten de betalingsverplichting van huurder 

niet op. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen één jaar na 

de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden 

gemaakt.  

 

Artikel 9 Eenzijdige opzegging / ontbinding van de huurovereenkomst 

 

9.1   Smals Verhuur behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang 
en zonder nadere ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst door een 
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat zij daarbij tot 
enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar 
overige rechten, indien: 
- de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surséance 

aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere soortgelijke 
wijze in haar bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten 
wordt beperkt,  

- de huurder haar bedrijfsuitoefening staakt; 
- op het gehuurde beslag wordt gelegd; 
- de huurder enige uit kracht van de wet of op grond van de 

overeenkomst of deze Algemene  Voorwaarden op haar rustende 
verplichting niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt.  

 
Artikel 10 : Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

 
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Smals Verhuur en huurder is  

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 

10.2 Geschillen tussen Smals  Verhuur en huurder worden bij uitsluiting 
berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, 
locatie ’s-Hertogenbosch, met dien verstande dat Smals Verhuur het 
recht heeft vorderingen tegen huurder aanhangig te maken bij andere 
rechterlijke instanties die op grond van wetgeving bevoegd zijn van 
dergelijke vorderingen kennis te nemen. 

 
    *** 
 
 

 


