Algemene (ver)huurvoorwaarden van VIOSS B.V., Parallelweg 9, 5321 JA Hedel.
(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 15 september 2008)
Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
VIOSS: de besloten vennootschap VIOSS B.V. te Hedel, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30243121;
1.2
wederpartij: de contractspartij (huurder) van VIOSS;
1.3
huurperiode: de periode vanaf het moment van aanlevering door of namens VIOSS dan wel afhalen door of namens wederpartij tot aan het moment waarop het
gehuurde door of namens VIOSS is opgehaald, dan wel door of namens wederpartij is teruggebracht bij VIOSS.

Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten alle overige rechtsbetrekkingen tussen
VIOSS en een wederpartij, strekkende tot (ver)huur van zaken, het verlenen van diensten c.q. het verrichten van werkzaamheden in dat kader daaronder begrepen.
De totstandkoming ener overeenkomst impliceert de aanvaarding door wederpartij van deze algemene voorwaarden. Wederpartij met wie eenmaal onder vigeur van
onderhavige algemene voorwaarden zal zijn gecontracteerd, stemt alzo in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden (ook) op latere (huur) overeenkomsten
tussen VIOSS en wederpartij. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met VIOSS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
De toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Iedere afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en schept voor toekomstige (rechts)betrekkingen tussen VIOSS en
een wederpartij geen precedent.
Indien en voor zover deze algemene voorwaarden in strijd zijn met het bepaalde in de overeenkomst tussen VIOSS en een wederpartij, prevaleert het bepaalde in
de overeenkomst.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven. VIOSS en een wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de
geest van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van
deze algemene voorwaarden.
Indien VIOSS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VIOSS in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
VIOSS is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

Artikel 3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

Artikel 4
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Artikel 5

5.2

Prijzen
De overeengekomen (huur)prijs is conform de door VIOSS te hanteren tarieflijst. Gedane prijsopgaven zijn immer onder voorbehoud van tussentijdse
prijswijzigingen. Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende
kostprijsfactoren, daaronder begrepen inkoopprijzen. Indien na het afgeven van een aanbieding/offerte of na het tot stand komen van een overeenkomst sprake
mocht zijn van verhoging van één of meer van deze kostprijsfactoren, bijvoorbeeld in geval van verhoging van belastingen, invoerrechten, wisselkoerswijzigingen,
heffingen, het van kracht worden van kostenverhogende overheidsvoorschriften, verhoging van de prijzen van materialen, grondstoffen, verhoging van lonen of
anderszins, is VIOSS gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake van toepassing zijnde
wettelijke bepalingen. Dusdanige verhoging van de prijs geeft wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren en/of op te zeggen en/of te ontbinden.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle prijzen immer exclusief BTW en exclusief transport- , service- en onderhoudskosten.
Indien de gehuurde zaak gedurende een groter aantal uren per dag of per week wordt gebruikt dan is overeengekomen, dient wederpartij VIOSS daarvan terstond
in kennis te stellen en is wederpartij de daarmede overeenstemmende hogere huurprijs verschuldigd conform de door VIOSS gehanteerde tarieflijst.

4.2
4.3

5.1

Offertes en aanbiedingen
Alle aanbiedingen van VIOSS, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of anderszins zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders mocht zijn vermeld. Elke
aanbieding is (mede) gebaseerd op de bij de aanvraag door wederpartij verstrekte gegevens.
De overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de door VIOSS opgestelde aanbieding door wederpartij schriftelijk is bevestigd, tenzij
VIOSS haar aanbieding binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding door wederpartij herroept. De aanbieding van VIOSS blijft gedurende de op de
aanbieding aangegeven termijn geldig.
Indien wederpartij de aanvaarding van de offerte nog niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks mee instemt dat VIOSS een aanvang met de uitvoering
van de te verrichten prestatie heeft gemaakt, geldt de inhoud van de offerte als hetgeen overeengekomen is.
Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van medewerkers van VIOSS verbinden VIOSS niet, tenzij nadien schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger
van VIOSS bevestigt.
Een afwijking van een gedane aanbieding kan VIOSS eerst dan binden, indien deze afwijking door VIOSS schriftelijk is bevestigd c.q. VIOSS zich daarmede
schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Aanvang prestatie
De door VIOSS opgegeven aanvangstermijnen hebben immer (slechts) als bij benadering te gelden en zijn derhalve geen fatale termijnen in de zin van de wet,
tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. De enkele overschrijding van een overeengekomen termijn, door welke oorzaak ook,
verplicht VIOSS dan ook niet tot enigerlei vergoeding van de daardoor door de wederpartij ontstane schade, noch verkrijgt de wederpartij daar door enig recht tot
ontbinding van de overeenkomst, dan wel geeft zulks aan de wederpartij het recht haar eigen verplichting(en) uit hoofde van de tussen partijen bestaande
overeenkomst(en) op te schorten. Een overeengekomen levertijd gaat overigens eerst dan lopen nadat VIOSS alle van wederpartij benodigde gegevens heeft
ontvangen. VIOSS is gerechtigd in gedeelten te presteren.
In geval overeengekomen is dat VIOSS de gehuurde zaken op een door wederpartij opgegeven plaats aflevert, dient wederpartij ervoor zorg te dragen dat die plaats
goed bereikbaar is via de verharde weg en geschikt is voor aflevering c.q. plaatsing van het gehuurde.
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Artikel 6

Levering en gebruik van het gehuurde

6.1

Een huurovereenkomst vangt aan (uiterlijk) op de dag van vertrek van de gehuurde zaak bij VIOSS en eindigt (eerst) op de dag waarop de gehuurde zaak met alle
toebehoren, derhalve compleet, door VIOSS is terug ontvangen, tenzij tussen partijen anders mocht zijn overeengekomen. Ingeval de gehuurde zaak niet aan het
einde van een overeengekomen huurperiode door VIOSS is terug ontvangen, heeft VIOSS niet alleen aanspraak op een evenredige vermeerdering van de
huurprijs, maar ook aanspraak op vergoeding van de door VIOSS eventueel ten gevolge van de tardieve retournering geleden schade.
6.2
Indien VIOSS krachtens de overeenkomst gehouden is tot vervoer, installatie, montage, service, onderhoud, aftanken en/of demontage van enige zaak, dan dient de
opdrachtgever alle benodigde voorzieningen (waaronder verkeersmaatregelen) te treffen teneinde een deugdelijke en veilige installatie en (de)montage van de
zaken ter plaatse mogelijk te maken. Alle met het vervoer, de installatie, montage, service, onderhoud, aftanken en/of demontage, verband houdende kosten, zijn,
tenzij anders overeengekomen, voor rekening van wederpartij. Indien de voornoemde voorzieningen niet tijdig of behoorlijk zijn getroffen, kunnen door VIOSS
gemaakte extra kosten, waaronder arbeidsuren en de kosten van de door of namens VIOSS te nemen verkeersmaatregelen, bij wederpartij in rekening worden
gebracht, en dient wederpartij deze aan VIOSS te vergoeden. VIOSS is gerechtigd de met voornoemde voorzieningen verband houdende werkzaamheden door
derden te laten uitvoeren.
6.3
De gehuurde zaken mogen uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming en overeenkomstig de normale toepassing daarvan. Wederpartij dient de
bedieningsvoorschriften nauwlettend na te volgen. Wederpartij draagt zorg voor een adequate beveiliging van de gehuurde zaken tegen diefstal en ander onheil.
Wederpartij ziet erop toe dat de geldende normen met betrekking tot vermogen, windbelasting, sterkteberekening e.d. in relatie tot de gehuurde zaken niet wordt
overschreden. Wederpartij is gehouden een goed beheer te voeren met name (ook) in verband met de (verkeers)veiligheid. Wederpartij dient alle handleidingen,
aanwijzingen en voorschriften met betrekking tot het desbetreffende huurobject, daaronder begrepen de van overheidswege (wegbeheerder) geldende voorschriften
c.q. te geven aanwijzingen met betrekking tot de plaats van de gehuurde zaken, in acht te nemen. Wederpartij verklaart door ingebruikname van het gehuurde en na
een eventuele direct uit te voeren controle, het gehuurde in goede staat te (zullen) hebben ontvangen, het in die goede staat te zullen houden en aldus na afloop
van de huurperiode in dezelfde, derhalve goede staat –dat wil zeggen schoon en zonder mankementen– weer terug te bezorgen, een en ander behoudens normale
slijtage (hetwelk voor rekening van VIOSS is). De kosten van reiniging, vervanging, herstel c.q. reparatie, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage,
corrosie of als gevolg van onmiskenbare materiaal- of constructiefouten, zijn derhalve geheel voor rekening en risico van wederpartij. Reparaties welke noodzakelijk
zijn als gevolg van onoordeelkundig gebruik, onzorgvuldige behandeling, herstelwerkzaamheden van wederpartij of derden, technische werking van andere bij
wederpartij in gebruik zijnde zaken, enig handelen in strijd met deze voorwaarden of als gevolg van welke andere omstandigheid ook, zijn voor rekening en risico
van wederpartij. Alle schades, direct of indirect, voorkomend uit verlies of beschadiging van bij het gehuurde behorende sleutels, toegangs- en/of
bedieningsmiddelen, zijn voor rekening en risico van wederpartij. De algehele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gehuurde zaken en het gebruik van
de gehuurde zaken ligt bij wederpartij.
6.4
Het is wederpartij niet toegestaan de verhuurde zaken te (doen) verplaatsen naar een andere plaats dan de overeengekomen (aflever)plaats, behoudens ingeval
wederpartij VIOSS hieromtrent heeft geïnformeerd en VIOSS daarmee vervolgens ook schriftelijk heeft ingestemd.
6.5
Het is wederpartij verboden de zaak onder te verhuren, dan wel de zaak op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Het is wederpartij verboden enige
wijziging aan de gehuurde zaak toe te brengen, dan wel anderszins enige werkzaamheden aan de zaak te verrichten.
6.6
De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van VIOSS. Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstandsdoening van het gehuurde, zowel om baat als
om niet, ten behoeve van een derde, bijvoorbeeld onderverhuur, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zijdens VIOSS verboden. Wederpartij dient VIOSS
onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de gehuurde zaken, of indien op andere wijze de eigendomsrechten van VIOSS dreigen te worden geschaad.
6.7
Het is wederpartij verboden de gehuurde zaken door een derde te (laten) demonteren, repareren c.q. (her)programmeren. Het plaatsen, wegnemen, bedienen, in
bedrijf stellen en het onderhouden van de gehuurde objecten mag enkel geschieden door VIOSS, althans middels door VIOSS aangewezen personen, tenzij
uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. De bedoelde activiteiten dienen hoe dan ook te allen tijde uitgeoefend te worden door vakbekwame personen.
6.8
Storingen in het functioneren van de verhuurde zaken dienen onmiddellijk aan VIOSS te worden gemeld. Het is wederpartij niet toegestaan zelf reparatie aan de
gehuurde zaken te verrichten, tenzij zulks met toestemming van VIOSS geschiedt. Wederpartij is verplicht iedere schade en/of gebrek aan de gehuurde zaken
onmiddellijk aan VIOSS te melden.
6.9
VIOSS is gerechtigd het gehuurde te allen tijde te (doen) controleren. Bovendien is VIOSS te allen tijde gerechtigd om het gehuurde object tijdens de huurperiode te
vervangen door een gelijkwaardig object, zonder dat zulks wederpartij het recht geeft de huurovereenkomst te ontbinden of aanspraak te maken op
schadevergoeding. Wederpartij verplicht zich nu reeds voor alsdan om hieraan steeds volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen.
6.10
Wederpartij is gehouden VIOSS onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op goederen van wederpartij in geval onverhoopt ook beslag wordt
gelegd op de van VIOSS gehuurde zaken en voorts van diens faillissement of surseance van betaling en is voorts verplicht in voorkomend geval de beslagleggende
deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld op de hoogte te brengen van de huurovereenkomst en daarmee het eigendomsrecht van VIOSS.
6.11
Indien de gehuurde zaken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, door welke oorzaak ook, verloren gaan, schade ondervinden dan wel uit de macht van
wederpartij geraakt (bijvoorbeeld door vermissing of diefstal), zo ook in geval wederpartij bekend geraakt met omstandigheden die redelijkerwijs tot schade aan het
object (zouden) kunnen lijden, dient wederpartij VIOSS daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Behoudens indien en voor zover tussen partijen anders mocht
zijn overeengekomen, is wederpartij gehouden om de daardoor door VIOSS geleden c.q. te lijden schade (gevolgschade daaronder begrepen) integraal te
vergoeden en, zo van toepassing, VIOSS volledig te vrijwaren. De hoogte van de directe schade aan de gehuurde zaken wordt gefixeerd op de vervangingswaarde
van het gehuurde, behoudens ingeval VIOSS kan aantonen een hogere schade te hebben geleden, in welk geval wederpartij gehouden is om die hogere schade
aan VIOSS te vergoeden. Wederpartij is jegens VIOSS daarnaast tevens als gezegd ook aansprakelijk voor de door VIOSS te lijden indirecte schade
(gevolgschade). De algehele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gehuurde en het gebruik van het gehuurde ligt bij wederpartij. Wederpartij is
aansprakelijk voor eventuele schade, boetes en gevolgschade daaronder begrepen, voortvloeiend uit de plaatsing van huurobjecten. Wederpartij is jegens VIOSS
gehouden VIOSS te dier zake volledig te vrijwaren. Wederpartij is voorts gehouden om eventuele schade veroorzaakt door de gehuurde zaken van VIOSS
onverwijld ter kennis van VIOSS te brengen. In geval sprake mocht zijn van een strafbaar feit, of zich dit laat aanzien, zulks in verband met schade aan of door de
gehuurde zaken, dan verplicht wederpartij zich onverwijld aangifte te doen bij de politie en overigens iedere adequate actie te (doen) ondernemen die van
wederpartij in alle redelijkheid gevergd mogen worden.
6.12
In geval sprake is van verhuur van een aanhanger (DSI-kar, tekstwagen, mobilight o.i.d.) zonder chauffeur van VIOSS vrijwaart wederpartij VIOSS voor alle schade
(ook aan het gehuurde zelf) en boetes, veroorzaakt tijdens het vervoer van gehuurde zaken.
6.13
Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om nummers, coderingen, waarschuwingen, stickers, plaatjes enz., (in de meest ruime zin), van het gehuurde object
te verwijderen, over te plakken, weg te slijpen of te schuren dan wel anderszins aan het oog te onttrekken.
6.14
De kosten van brandstofgebruik en van het dagelijks onderhoud van het gehuurde komen voor rekening van wederpartij. Betreft het gehuurde een aggregaat dan
wordt te dier zake onder dagelijks onderhoud verstaan:
minstens eenmaal per etmaal voor het starten het oliepeil controleren en zonodig bijvullen tot de bovenste markering, waarbij olie van een 10W 40 multigrade
type ACEA E3, E5 van een gerenommeerd merk, of een gelijkwaardige olie (afkomstig van een van de grote in Nederland opererende benzinemaatschappijen)
dient te worden gebruikt;
het dagelijks controleren van de koelvloeistofstand in de radiateur bij water gekoelde motoren en het zonodig bijvullen van de radiateur met koelvloeistof tot het
vereiste niveau;
het bij voortduring controleren van het object op afwijkende geluiden, lekkage en/of andere afwijkingen conform de richtlijnen vermeld op het aan het object
bevestigde plaatje.
6.15
Indien de gehuurde zaken ten gevolge van gebreken niet kunnen worden gebruikt, blijft wederpartij desondanks gehouden tot betaling van de volledige huurprijs. Dit
is slechts dan anders ingeval wederpartij het gebrek onverwijld aan VIOSS heeft gemeld, het gehuurde zich bevindt binnen 200 km. van Hedel en het gebrek niet
binnen 48 uur na de melding door VIOSS is verholpen. In dat geval is wederpartij, zolang deze laatste van het gehuurde geen gebruik kan maken, nadat 48 uur na
de melding van het gebrek zijn verstreken, geen huurprijs verschuldigd. In geval evenwel het gebrek voor rekening en risico van wederpartij komt, blijft wederpartij
gehouden de huurprijs te voldoen, ook tijdens de periode waarin geen gebruik van de gehuurde zaken kan worden gemaakt. Ingeval reparatie binnen redelijke tijd
niet mogelijk blijkt, zal VIOSS, indien voorradig, zorg dragen voor een gelijkwaardige zaak.
6.16
De huurder vrijwaart VIOSS voor schade, hoe ook genaamd, door wie ook te lijden, ten gevolge van gebruik door huurder van het gehuurde, tenzij en in zoverre er
sprake is van grove schuld of nalatigheid van de verhuurder.
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Artikel 7
7.1
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Artikel 8
8.1

Reclamatie
Reclamaties ter zake facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij VIOSS te worden ingediend. Reclamaties ter zake de kwaliteit van
de verhuurde zaken, materialen, de wijze van tenuitvoerlegging van de door VIOSS verrichte prestatie of anderszins, worden door VIOSS enkel dan in behandeling
genomen indien zij binnen 10 dagen nadat zij aan wederpartij zijn gebleken of redelijkerwijs hadden kunnen blijken, doch in ieder geval uiterlijk 10 dagen na einde
huurovereenkomst, op schriftelijke wijze aan VIOSS kenbaar zijn gemaakt, zulks op straffe van verval van recht. De wederpartij dient VIOSS in de gelegenheid te
stellen een en ander te inspecteren, teneinde na te kunnen gaan of de reclamatie c.q. klacht al dan niet gegrond is. Indien een reclamatie gerechtvaardigd blijkt, is
VIOSS uitsluitend gehouden tot (uit)levering van een wel deugdelijke zaak, wel juiste en correcte nakoming van de prestatie c.q. het ondeugdelijk werk te herstellen,
een en ander zonder dat dit wederpartij daarenboven aanspraak geeft op enigerlei schadevergoeding.
Het indienen van een klacht/reclamatie ontslaat de wederpartij niet van diens betalingsverplichtingen jegens VIOSS, nog geeft zulks wederpartij het recht diens
betalingsverplichtingen vooralsnog op te schorten.

8.2

Artikel 9
9.1
9.2

Betaling
Facturen van VIOSS dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door VIOSS aangegeven wijze te worden voldaan, tenzij anders is aangegeven op de
factuur. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta.
Wederpartij van VIOSS is niet gerechtigd diens betalingsplicht op te schorten, dan wel een beroep te doen op verrekening. Ingeval van niet tijdige betaling, alsmede
in de gevallen zoals genoemd in artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden, is wederpartij van rechtswege in gebreke en verzuim zonder dat een nadere
ingebrekestelling van de zijde van VIOSS is vereist en worden alle betalingsverplichtingen van wederpartij, ongeacht of VIOSS ter zake reeds heeft gefactureerd,
terstond opeisbaar. Voorts is wederpartij rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, vermeerderd met 3%, zulks met
ingang van de eerste van de maand waarin debetalingstermijn(en) van 30 dagen is (zijn) verstreken.
In geval wederpartij haar betalingsverplichting niet, niet tijdig dan wel niet volledig nakomt, is zij daarenboven alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, die door VIOSS ter incasso van haar vordering worden gemaakt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom,
onder voorbehoud van het recht van VIOSS om de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te incasseren, voor zover deze laatstgenoemde kosten
het hiervoor genoemde bedrag van 15% van de hoofdsom overstijgen.
VIOSS behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling is ontvangen.
Ingeval wederpartij haar betalingsverplichting niet, niet tijdig dan wel niet volledig nakomt alsmede in de gevallen zoals genoemd in artikel 11.1 van deze algemene
voorwaarden, is VIOSS steeds gerechtigd, tussentijdse, en onmiddellijke afgifte van de gehuurde zaken te verlangen.
Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van wederpartij naar het oordeel van VIOSS daartoe aanleiding geeft, is VIOSS gerechtigd van wederpartij te
verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door VIOSS te bepalen vorm. Indien wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is
VIOSS gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is hetgeen wederpartij aan VIOSS
uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Bovendien is VIOSS, in voorkomend geval, steeds gerechtigd, onmiddellijke afgifte van de gehuurde zaken te
verlangen.
De door wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigd geworden rente en kosten en in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeld wederpartij zelf dat enigerlei betaling betrekking heeft op een andere factuur.
VIOSS is gerechtigd tussentijds –in gedeelten– te factureren.

Annulering
In geval wederpartij de tot stand gekomen overeenkomst met VIOSS wenst te annuleren, is VIOSS gerechtigd desalniettemin nakoming te verlangen.
In geval VIOSS in een voorkomend geval toch kan en wil instemmen met annulering, dan zal VIOSS daaraan te allen tijde de voorwaarden verbinden dat de door
VIOSS in het kader van de geannuleerde overeenkomst gemaakte kosten c.q. de alsdan onverhoopt nog te maken kosten integraal aan VIOSS worden vergoed,
terwijl daarnaast door VIOSS aanspraak kan en zal worden gemaakt op een op voorhand gefixeerde schadevergoeding (daaronder begrepen een vergoeding van
de te derven winst) ad 30% van hetgeen wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst aan VIOSS had dienen te betalen, dit laatste overigens onverlet het recht
van VIOSS om aanspraak te maken op een hogere schadevergoeding indien VIOSS kan aantonen een hogere dan de gefixeerde schadevergoeding ten gevolge
van de annulering geleden te hebben.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6
10.7

VIOSS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vervuiling van het wegdek, schade aan het wegdek, alsmede schade
veroorzaakt bij derden) welke voortvloeit of verband houdt met het gebruik van de gehuurde zaken door wederpartij of door derden. Wederpartij vrijwaart VIOSS
voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de in de vorige volzin genoemde schade.
VIOSS is steeds uitsluitend aansprakelijk voor schade voor zover de schade een direct gevolg is van opzet of grove schuld van VIOSS en/of van een van haar
werknemers en/of van derden van wie VIOSS zich bij de uitoefening van de overeenkomst bedient. Onverlet het vorenstaande aanvaardt VIOSS nimmer
aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden aangedragen gegevens.
De totale aansprakelijkheid van VIOSS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond is
in ieder geval steeds beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende prestatie
waaruit de aansprakelijkheid mocht voortvloeien, dan wel, ingeval de aansprakelijkheid van VIOSS mocht zijn verzekerd en de verzekeraar daadwerkelijk tot
uitkering overgaat, maximaal ten belopen van het uit te keren bedrag.
VIOSS bedingt alle wettelijke en contractuele bescherming, wat betreft haar aansprakelijkheid jegens wederpartij, ook ten behoeve van haar werknemers en andere
personen voor wie VIOSS aansprakelijk gesteld kan worden.
Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt VIOSS in ieder geval geen schade waartegen VIOSS niet verzekerd is en op grond van de in de branche geldende
gebruiken ook niet verzekerd had behoeven te zijn. VIOSS is nimmer aansprakelijk voor enige schade van wederpartij, indien deze schade is aan te merken als
indirecte schade, zoals gevolgschade, winstderving, bedrijf- of milieuschade dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
Elke aansprakelijkheid van VIOSS jegens wederpartij vervalt hoe dan ook 1 jaar nadat de huurovereenkomst is geëindigd, tenzij VIOSS binnen die termijn in rechte
is betrokken.
Wederpartij vrijwaart VIOSS voor alle aanspraken van derden ter zake van de door VIOSS aan wederpartij verhuurde zaken c.q. de door VIOSS in het kader van de
huurovereenkomst ten behoeve van wederpartij verrichte werkzaamheden, ten gevolge waarvan derden schade mochten hebben geleden, daaronder begrepen
doch niet uitsluitend de zogenaamde productaansprakelijkheid.
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Artikel 11 Ontbinding en overmacht
11.1

-

11.2

11.3
-

Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem/haar uit de met VIOSS gesloten overeenkomst voortvloeit,
alsmede indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard c.q. diens faillissement is aangevraagd, dan wel wederpartij zelf surseance van betaling of zijn
faillissement aanvraagt, besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van diens onderneming, alsmede indien ten laste van de wederpartij enig
beslag wordt gelegd, wordt wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft VIOSS het recht, zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat
rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te haren keuze:
de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen aan haar zijde jegens wederpartij, uit welke hoofde dan ook, op te schorten dan wel:
ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering aan de zijde van VIOSS van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel:
de overeenkomst(en) geheel dan wel ten dele te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat VIOSS tot enigerlei schadevergoeding te dier zake gehouden
zal zijn, een en ander overigens onverminderd elk ander VIOSS toekomend recht, daaronder begrepen het recht van VIOSS op vergoeding van de door haar
geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.
Indien een juiste uitvoering door VIOSS van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd als gevolg van een of meerdere omstandigheden waarvoor
VIOSS niet verantwoordelijk kan worden gehouden (inclusief maar niet beperkt tot de omstandigheden in het navolgende lid), al dan niet tijdelijk, dan heeft VIOSS
het recht om de overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals genoemd in het voorgaande lid, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder de
verplichting een (schade)vergoeding te betalen.
De omstandigheden waarvoor VIOSS in ieder geval niet verantwoordelijk gehouden kan worden zijn:
een handeling of verzuim tot uitvoering, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid, door personen die VIOSS inzet ten behoeve van de uitvoering van haar
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
de uitoefening door een derde van een of meer rechten jegens wederpartij, voor wat betreft een tekortkoming van wederpartij richting zo’n derde partij met
betrekking tot de met VIOSS gesloten huurovereenkomst;
staking, bedrijfsbezetting, ziekte, invoer- , uitvoer- en doorvoerbeperkingen, transportproblemen, stagnatie in de aanvoer van materialen bij VIOSS,
verkeers(file)problemen, natuur of nucleaire rampen, oorlog, brand, overstroming en overheidsingrijpen, en voorts alle overige van de wil van VIOSS
onafhankelijke omstandigheden binnen het bedrijf van VIOSS, dan wel binnen het bedrijf van haar (toe)leverancier(s).

Artikel 12 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
12.1
12.2

Op alle rechtsbetrekkingen tussen VIOSS en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen welke mochten ontstaan tussen VIOSS en wederpartij worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van VIOSS,
behoudens indien VIOSS als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van wederpartij.
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