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VERHUURVOORWAARDEN 

 

Artikel 1. Inleiding:                                                                                                                                                                                                             
De verhuurder verbindt zich aan het gespecificeerde materiaal, dat schriftelijk overeengekomen is, ten gebruike in huur af te staan, 
gelijk de huurder zich verbindt dit materiaal van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen. De huurder is verplicht de 
overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na 
beëindiging van de huurtijd terug te leveren één en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. Mondelinge afspraken en 
afwijkingen of aan-vullingen van het bepaalde in deze overeenkomst zullen tussen partijen slechts rechtskracht hebben, indien zij 
schriftelijk zijn vastgelegd. In geval van meerdere huurders, is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. 

 
Artikel 2. Offerte:                                                                                                                                                                                                 
Alle van ons uitgaande aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Opdrachten aan 
ons verstrekt naar aanleiding van onzerzijds gedane aanbiedingen kunnen slechts als geaccepteerd worden beschouwd na 
ontvangst van een onzerzijds gedane schriftelijke of mondelinge bevestiging. 

 
Artikel 3. Huurtijd:                                                                                                                                                                                                                  
De huurtijd vangt aan op de dag waarop het verhuurde is afgehaald of verzonden. De huur loopt door tot en met de dag van 
teruglevering van het verhuurde. 

 
Artikel 4. Levering  van het verhuurde door verhuurder:                                                                                                                                                           
Verhuurder moet het verhuurde in goede staat verzenden of voor het afhalen beschikbaar houden. Huurder heeft het recht het 
gehuurde voor verzending of afhaling te keuren of te doen keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik heeft gemaakt, 
wordt het gehuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden uiterlijk 
binnen vijf dagen na ontvangst van de goederen. Reclames na die datum ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen. 
Voorzover het reclames betreft tegen door ons gezonden facturen, zullen deze binnen acht dagen na factuurdatum in ons bezit 
moeten zijn. Ook in dit geval zullen de reclames schriftelijk moeten geschieden, terwijl de reclames gedaan buiten de hierboven 
gestelde termijn niet in behandeling zullen worden genomen. Indien er sprake is van aflevering door verhuurder van het materiaal 
op een afgesproken locatie, dan dient huurder of een personeelslid van huurder aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is dan is 
verhuurder gerechtigd om de inhuurbon zelf af te tekenen       en gaat huurder akkoord met de opgave van verhuurder. 

 
Artikel 5. Personeel van verhuurder:                                                                                                                                                          
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de 
diensten van werknemers van verhuurder, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in 
ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover verhuurder 
aansprakelijk. 

 
Artikel 6. Vervoer en Vervoerskosten:                                                                                                                                                                                                                   
Het vervoer van het materiaal vindt plaats voor rekening en risico (als huurder het vervoer zelf regelt) van de huurder. Indien de 
verhuurder bij het einde van de huur verlangt, dat het verhuurde naar een andere dan de overeengekomen plaats wordt gezonden, 
is de huurder gehouden hieraan te voldoen, doch hij heeft in dat geval slechts te betalen de vrachtkosten berekend tot de plaats, 
wat oorspronkelijk was overeengekomen.  Wanneer met het gehuurde tijdens de huur van de openbare weg gebruik wordt 
gemaakt moet de huurder voor het verkrijgen van de toestemming daartoe, van de bevoegde autoriteiten, zorg dragen. De huurder 
is in elk geval aansprakelijk voor eventueel uit het gebruik van de openbare weg voortvloeiende schade, hoe en door wie ook 
ontstaan.  

 
Artikel 7. Onderhoudsplichten van huurder:                                                                                                                                                                 
Huurder is verplicht gedurende de huur het gehuurde materiaal, voor zijn rekening, in behoorlijke en bedrijfsvaardige toestand te 
houden en alle nodige reparaties op zijn kosten te doen uitvoeren, ook indien het gehuurde materiaal tengevolge van toeval, molest 
of welke andere gebeurtenis ook be-schadigd is. Huurder is verplicht het gehuurde materiaal in geen opzicht te overbelasten. 
Waarde-vermindering veroorzaakt door reparaties en vernieuwingen ten gevolge van onbehoorlijk gebruik, overbelasting, 
onvoldoende onderhoud, of welke andere gebeurtenis ook en ook al is een en ander gebleken na afloop van de huur, komt voor 
rekening van de huurder. Verhuurder heeft tijdens de huur ten allen tijde het recht het materiaal te controleren of te doen 
controleren. 
 
Niet uitoefenen van deze controle doet geen afbreuk aan de rechten van de verhuurder. De huurder moet voor behoorlijke 
bewaking van het gehuurde, ook buiten de werkuren, zorg dragen. Hij is aansprakelijk voor beschadigingen en diefstal van de 
gehuurde materialen. Het risico van diefstal en verdwijning  is ook voor huurder in geval van overmacht. Bij schade door diefstal zal 
worden uitgegaan van de nieuwwaarde van het gehuurde. 

     
Artikel 8. Verzekering:                                                                                                                                                                                                           
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking 
van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door 
verlies, diefstal, beschadiging, etc.. 
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Artikel 9. Beschadiging of verloren gaan van het gehuurde:                                                                                                                                            
Gedurende de huur is het gehele risico, inclusief het transportrisico (als de huurder het vervoer zelf heeft geregeld) van het 
gehuurde voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet handeling de beschadiging of het 
verloren gaan zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Schade uit dien hoofde aan het gehuurde ontstaan, is 
huurder verplicht aan verhuurder te vergoeden en wel op basis van vervangingswaarde. Huurder is verplicht de huurprijs door te 
betalen, totdat hij de schade aan verhuurder heeft vergoed. Huurder is verplicht verhuurder te vrijwaren tegen alle vorderingen 
t.g.v. schade, tijdens de huur aan derden berokkend, door het gehuurde dan wel door het gebruik van het gehuurde. 

 
Artikel 10. Betaling van de huursom:                                                                                                                                                     
Wanneer de huurnota niet binnen een maand na faktuurdatum is voldaan, heeft verhuurder  het recht de huurovereenkomst 
onmiddelijk en van rechtswege als geëindigd te beschouwen, zonder dat een in-gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
verreist is. Alsdan zal de verhuurder gerechtigd zijn het verhuurde op kosten van de huurder te doen weghalen, waartoe de 
huurder zich verplicht aan ver-huurder toegang te verschaffen tot de plaats(en), waar zich het gehuurde bevindt. De huurder 
betaalt, ingeval van bovenbedoelde beëindiging van de huurovereenkomst, een schadevergoeding, gelijk -staande aan de nog 
onbetaalde huur tot de dag van terugontvangst van het gehuurde, onverminderd  het recht van de verhuurder op hogere en andere 
schadevergoeding, indien daartoe aanleiding bestaat. Ingeval van te late betaling heeft  verhuurder het recht over het 
verschuldigde bedrag van de vervaldag af aan huurder een rente in rekening te brengen van 1 % per maand, terwijl buitendien alle 
gerechtelijke en buitenrechtelijke invorderingskosten ten laste van  huurder komen. De incassokosten bedragen 15% van de 
uitstaande vordering. Plaats van betaling is het kantoor van vestiging van de verhuurder. 

  
Artikel 11. Teruglevering:                                                                                                                                                                                       
De huurder is verplicht het gehuurde na het einde van de huurtijd in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren. Huurder 
heeft het recht de toestand van het teruggeleverde tijdens het lossen door een deskundige te doen vaststellen. Indien de huurder 
van dit recht geen gebruik maakt, zal hij genoegen nemen met de schriftelijke opgaaf, door verhuurder ten opzichte van de 
toestand en het aantal van het teruggeleverde materiaal en van het daaraan ontbrekende te verstrekken. De verhuurder is 
gerechtigd het terugontvangen verhuurde te herstellen en te reinigen, waarna de huurder verplicht is de kosten hiervan aan de 
verhuurder te vergoeden. Wanneer achteraf blijkt dat materiaal is beschadigd, terwijl dit niet op de retourbon is vermeld, dan kan 
verhuurder dit alsnog op huurder verhalen. Huurder krijgt 1 week, na melding van beschadiging door verhuurder, de tijd de schade 
te constateren op opslag van verhuurder. 
Er wordt verwacht dat de huurder aanwezig is bij het ophalen van het materiaal door de verhuurder. Hiertoe laat huurder 

schriftelijk weten op welke datum en tijd, de verhuurder het materiaal dient op te halen en dat huurder gebruik maakt van de 

mogelijkheid om tijdens het opladen aanwezig te zijn. De huurder dient dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te maken. Indien de 

huurder niet bij het opladen van het materiaal aanwezig is dan stemt hij in met de telling en de staat waarin het materiaal verkeert, 

zoals die blijkt uit de retourbon van verhuurder. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid:                                                                                                                                                                                                                            
De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De huurder heeft met name geen 
recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel om ontbinding de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen 
op grond van beweerde wanprestatie aan de zijde van verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade in welde vorm 
dan ook t.g.v. materiaal dat door het bedrijf verhuurd is, ook al blijkt dit materiaal bij nader onderzoek niet deugdelijk te zijn 
geweest. De huurder had het materiaal c.q. materiaal moeten weigeren. Rechtelijke genoegdoening wordt dus niet gehonoreerd. 
De huurder blijft verantwoordelijk voor eventuele vervuiling aangebracht aan het verhuurde materiaal. Met vervuiling wordt in dit 
geval bedoeld, verontreiniging t.g.v. saneringswerk of ander werk wat vervuiling met zich meebrengt. Ook moet de huurder de 
kosten dragen van de reiniging en afvoer van de vervuiling. 
Verhuur aan derden is niet toegestaan. De huurder blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het gehuurde materiaal. Opzegging van 
de huur dient schriftelijk te geschieden. 
 
Artikel 13. Mededelingsverplichtingen huurder:                                                                                                                                                                        
Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op 
de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van verhuurder 
dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling 
aanvraagt of zijn betaling om een andere reden heeft gestaakt.  Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van 
dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarde, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te 
geven in de onderhavige overeenkomst. 

 
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud                                                                                                                                                                                                                       
Zolang de koper geen volledige betaling heeft gedaan v.d. koopsom (bij verkoop), blijven de geleverde goederen voor rekening en 
risico v.d. koper, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom v.d. verkoper. Bij verhuur blijft het verhuurde te allen tijde eigendom 
van verhuurder ook in geval van faillissement van huurder. Verhuurder heeft hierbij voorrang op andere schuldeisers. 

 
Artikel 15. Slotbepalingen:                                                                                                                                                                                                          
Huurder mag aan niemand enig recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde aan derden onderverhuren of zijn rechten, uit 
deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen. Alle geschillen, welke tussen partijen 
betreffende de uitlegging of uitvoering van deze overeenkomst of in gevolgen de toepassing van de bepalingen deze overeenkomst 
mochten ontstaan. w.o. begrepen de vordering tot betaling van de huurprijs door de  huurder, vergoedingen, kosten enz. zullen 
beslist worden door de bevoegde rechter ter plaatse van vestiging van de verhuurder. 
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VERKOOPVOORWAARDEN 

 

Artikel 1, Definities 

1.1 Verkoper: de firma met beperkte aansprakelijkheid H. van Meekeren Infra BV, gevestigd, te Groningen Nederland. 

1.2 Koper: de partij waarmee verkoper een overeenkomst van koop, huuropdracht of enige andere overeenkomst aangaat of 

overweegt aan te gaan. 

1.3 Zaken: alle bij de verkoper door koper gekochte zaken/goederen. 

 
Artikel 2, Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met verkoper. 

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden verkoper alleen na schriftelijke aanvaarding. 

2.3 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige 

bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 

 

Artikel 3, Aanbiedingen (het tot stand komen van een overeenkomst). 

3.1 Alle aanbiedingen van verkoper – daaronder mede inbegrepen een prijsopgave, brochures, prijslijsten en technische publicaties 

– zijn vrijblijvend en kunnen vorm vrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de koper van de aanbieding. Herroeping na 

aanvaarding door de koper zal onverwijld dienen te geschieden. 

3.2 Een aanvaarding van de aanbieding van verkoper, als bedoeld in artikel 3.1 welke afwijkt van de aanbieding, geld als een 

verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die verkoper niet bindt. Dit geld ook indien de 

aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van verkoper afwijkt. 

3.3 Een overeenkomst komt tot stand indien verkoper een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk 

uitvoering heeft gegeven. 

 

Artikel 4, prijzen 

4.1 Alle prijzen in de door verkoper genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 3.1, gelden alleen voor de aanbiedingen en 

kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door verkoper is geaccepteerd worden herzien. 

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op, alsmede nadere afspraken met betrekking tot de overeenkomst, gelden slechts voor zover deze 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

4.3 De prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s en exclusief BTW, exclusief transport en andere van overheidswege 

verschuldigde heffingen en of belastingen. 

4.4 De prijzen kunnen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van andere externe factoren zoals, 

verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en of sociale lasten, 

invoerrechten heffingen of andere lasten. 

4.5 Verkoper/verhuurder is niet gebonden te leveren tegen een in een aanbieding vermelde prijs, indien deze prijs berust op een 

druk of schrijffout. 

 

Artikel 5, Levering/levertijd 

5.1 De levering van zaken geschiedt af fabriek dan wel magazijn. Zulks dient daadwerkelijk te geschieden door het laden van de 

zaken op het door koper gekozen en aangewezen vervoermiddel. 

5.2 De levering van zaken geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, franko werk, indien zulks tussen partijen is 

overeengekomen. Verkoper bepaald de keuze van vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk 

of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en 

verlaten. 

5.3 Koper is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht, na aankomst van het vervoermiddel, de lossing van de 

zaken, genoemd in lid 2 van het artikel, te doen plaatsvinden. Daarbij zal koper een normale los/laadtijd in acht nemen met 

voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dienst koper de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen. 

5.4 In geval koper in gebreke blijft de zaken af te halen of in ontvangst te nemen, verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder dat 

rechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, te ontbinden, ofwel de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan en de 

volledige koopprijs van koper te vorderen, alles onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding. 

5.5 Indien de zaken die voor levering gereed zijn door omstandigheden onafhankelijk van de wil van verkoper, niet naar de plaats 

van bestemming vervoerd kunnen worden, is verkoper gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van koper op te slaan en de 

volledige koopprijs te vorderen van koper. 

5.6 Het is verkoper toegestaan om in gedeelten te leveren. Deze zogenaamde deelleveringen zullen afzonderlijk worden 

gefactureerd. 

5.7 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de 

levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. 

5.8 Verkoper is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang koper jegens verkoper niet aan 

al zijn verplichtingen heeft voldaan. Het opschortingsrecht geldt tot het moment dat koper zijn verplichtingen alsnog is 

nagekomen, tenzij verkoper inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar rechten om de overeenkomst te ontbinden. Een en ander 

laat het recht van de verkoper op schadevergoeding onverlet. 
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Artikel 6, Risico 

6.1 Het risico van de door verkoper geleverde zaken is voor koper. A. Bij levering af fabriek, zodra de zaken in of op de 

vervoersmiddelen zijn geladen. B. Bij franko werk, zodra de zaken zijn aangevoerd op de plaats van bestemming. Het lossen 

geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper. 

6.2 Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de zaken op het terrein van verkoper ten behoeve van koper zijn afgezonderd. 

 

Artikel 7, Overmacht 

7.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van verkoper, welke van dien aard zijn dat 

naleving van de overeenkomst, redelijkerwijs niet meer, of niet meer in volle omvang van verkoper gevergd kan worden en die 

verkoper het recht geven om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder 

enige verplichting tot schadevergoeding. 

7.2 Als omstandigheden in het vorige lid, van dit artikel bedoeld, gelden onder andere, met volledige en/of vertraagde levering door 

toe leveranciers van verkoper, oorlog en oorlogsgevaar, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de 

uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken, dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien 

was, vorst, uitsluiting, brand, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, storingen verlies of beschadigingen bij 

transport, diefstal, storingen in de leveringen van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van verkoper, als bij 

derden van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige 

oorzaken buiten de wil en/of toedoen van verkoper ontstaan. 

7.3 In geval één van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde omstandigheden zich voordoet, maar korter duurt dan 6 maanden, 

heeft verkoper het recht de leveringstermijn te verlengen met de duur van die omstandigheid. 

 

Artikel 8, Verplichtingen koper 

8.1 Bij levering franko werk, dient koper zichtbare gebreken onverwijld op de aflevering bon, of het vervoersdocument te laten 

aantekenen/bemerken, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken. 

8.2 Bij levering franko werk, aan een derde die de geleverde zaken houdt voor koper, is de koper verplicht onverwijld de in lid 1 van 

dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren. 8.3 Bij levering af fabriek, of af magazijn, dient de koper onverwijld na levering de 

zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid 

van de zaken, de kwaliteit, alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel de eisen die in soortgelijke gevallen normaliter 

gesteld mogen worden. 

 

Artikel 9, Reclame en aansprakelijkheid 

9.1 Verkoper is, behoudens het bepaalde in het volgende lid, nimmer aansprakelijk voor vergoeding van welke schade dan ook, 

daaronder begrepen bedrijfsschade, welke voor koper uit een met verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Koper 

vrijwaart verkoper te dezer zaken tegen derden. 

9.2 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot vervanging van het geleverde, gebrekkige goed, of een onderdeel daarvan, 

dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of een evenredig gedeelte daarvan. Eén en ander ter beoordeling van 

verkoper. 

9.3 Indien koper de verplichtingen genoemd in de artikelen 8.1 t/m 8.3 niet nakomt, of de geleverde zaken nader 

controle/onderzoek genoemd in de artikelen 8.1 t/m 8.3 zonder op en of aanmerkingen in ontvangst neemt, worden de geleverde 

zaken geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke goed en onbeschadigde staat te zijn geleverd. 

Reclames na in gebruik name, worden niet geaccepteerd. 

9.4 Alle overige reclames dienen op straffe van verval van rechten, binnen acht dagen na aflevering van de zaken, althans nadat het 

gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden. 

9.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld, van bestuurders van verkoper, leidinggevende 

of ondergeschikte van verkoper. 

 

Artikel 10, Eigendom voorbehoud en zekerheidsstelling 

10.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde zaken, tot op het moment van de volledige betaling van 

de prijs, van alle door hem aan koper geleverde of nog te leveren zaken, alsmede ten behoeve van eventuele vorderingen van 

verkoper voor door verkoper in het kader van een levering van zaken, verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen 

verkoper van koper te vorderen heeft wegens zijn tekort schieten in de nakoming van de met koper gesloten overeenkomst, 

daaronder inbegrepen incassokosten, rente en boetes. 

10.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendom overdracht plaats van de 

zaken. 

10.3 Indien en voor zover door verkoper geen betaling is verkregen, van de opeisbare vorderingen, waarvoor verkoper het 

eigendom van geleverde zaken heeft voorbehouden, is verkoper gerechtigd, zonder in gebreke stelling en zonder rechtelijk 

tussenkomst en wordt verkoper, voor zover nodig de reeds nu voor alsdan onherroepelijk door koper daartoe gemachtigd om haar 

zaken terug te nemen en is koper verplicht, de verkoper in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn/haar onderneming in 

gebruik zijnde ruimtes, één en ander onverminderd het recht van verkoper om van koper schade vergoeding te vorderen. 

10.4 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, van toepassing verklaren van 

de wet, schuldsanering natuurlijke personen of liquidatie van zaken van koper, heeft verkoper het in artikel 10.3 omschreven recht. 
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10.5 Koper is verplicht op het eerste verzoek van verkoper een stil pandrecht te vestigen op de door hem geleverde zaken, zodra 

verkoper om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en 

toekomstige vorderingen van verkoper op koper, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan 

zijn alle vorderingen van verkoper terstond opeisbaar en is verkoper gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, 

onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding. 

10.6 Het is de koper verboden op de door verkoper geleverde zaken, ongeacht of verkoper daarvan nog eigenaar is, een vuist of stil 

pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen. 

10.7 Verkoper zal steeds, zolang het gekocht en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan, 

een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, 

respectievelijk vanaf hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Koper is alsdan verplicht deze zekerheid te 

stellen. 

10.8 Zolang de sub 10.7 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan verkoper de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst 

zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd het recht van verkoper op nakoming en/of 

schadevergoeding. 

10.9 Koper verplicht zich jegens verkoper om alle medewerking te verlenen aan alle maatregelen, die verkoper ter bescherming 

van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen. 

 

Artikel 11, Betaling 

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de geleverde zaken te geschieden, uiterlijk binnen 30 

dagen na factuurdatum. 

11.2 Indien binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, geen betaling van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden, is verkoper 

gerechtigd een rente gelijkaan 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand, wordt gerekend voor 

een volle maand. 

11.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal koper in verzuim zijn door het enkele verloop 

van de termijn, zonder dat sommaatie of ingebrekestelling is vereist. Verkoper is alsdan gerechtigd zonder enige rechtelijke 

tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de verkoper toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit 

artikel onverlet blijven. 

11.4 Indien koper tekort schiedt in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst met 

verkoper, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de 

buitengerechtelijke kosten. 

 

Artikel 12, Compensatie/verrekening 

12.1 Het is koper niet toegestaan enig aan hem door verkoper verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen, welke verkoper 

aan hem verschuldigd mocht zijn. 

12.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is koper niet gerechtigd tot opschorting van de betaling. 

12.3 Koper is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met andere met 

verkoper gesloten overeenkomsten. 

 

Artikel 13, Geschillen 

13.1 Alle geschillen tussen koper en H. van Meekeren Infra BV, welke mochten voortvloeien uit de door H. van Meekeren Infra BV 
met koper gesloten koopovereenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Groningen, onverminderd de 
wettelijke bepalingen met betrekking tot de bevoegdheid. van de kantonrechter en onverminderd het recht van H. van Meekeren 
Infra BV om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper. 
 

Artikel 14, Toepasselijk recht 

14.1 Op alle door verkoper verrichte handelingen, waaronder de door verkoper gesloten overeenkomsten, is het Nederlands recht 

van toepassing, zulks ten alle tijd ter beoordeling van verkoper. 

 

 


