ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN MATERIEEL BOSKALIS NEDERLAND B.V.
Gedateerd: 02-01-2017. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene inhuurvoorwaarden materieel worden de hierna volgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. ‘Boskalis’: de gebruiker van deze Algemene inhuurvoorwaarden materieel, te
weten Boskalis Nederland B.V. gevestigd aan Waalhaven O.z. 85,
Havennummer 2204, 3087 BM te Rotterdam, ingeschreven bij Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24143025 en/of één of meer van haar
dochtermaatschappijen, respectievelijk een combinatie waarin door die
vennootschap(pen) wordt deelgenomen.
b. ‘Verhuurder’: de natuurlijke of rechtspersoon waarvan Boskalis een of meer
zaken huurt;
c. ‘Huurovereenkomst’: de wilsovereenstemming tussen Verhuurder en
Boskalis;
d. ‘Gehuurde’: de zaak die door Boskalis wordt gehuurd zoals dat in de
Huurovereenkomst nader is omschreven, bijvoorbeeld, maar zeker niet beperkt
tot gereedschappen, werktuigen en machines.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene inhuurvoorwaarden materieel zijn van toepassing op iedere
overeenkomst waarbij Boskalis partij is.
2.2 De algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Verhuurder zijn
niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene inhuurvoorwaarden materieel kunnen alleen
schriftelijk worden overeengekomen.
2.4 In het geval één of meerdere bepalingen in deze Algemene
inhuurvoorwaarden materieel op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze Algemene
inhuurvoorwaarden materieel volledig van kracht.
2.5 Ingeval van strijd tussen bepalingen in deze Algemene inhuurvoorwaarden
materieel en de overige bepalingen in de Huurovereenkomst, prevaleren de
overige bepalingen in de Huurovereenkomst.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen zijn in euro’s en exclusief
BTW.
3.2 De offerte wordt geacht een onherroepelijk aanbod van de Verhuurder te
zijn.
3.3 De met de offerte gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de
Verhuurder.
Artikel 4 Totstandkoming van de Huurovereenkomst
De Huurovereenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen
wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is eerst bindend indien deze schriftelijk
tot stand is gekomen.
Artikel 5 Looptijd, start en einde van de Huurovereenkomst
5.1 De looptijd van de Huurovereenkomst is vastgelegd in de
Huurovereenkomst. De huurperiode vangt aan op de eerste werkdag dat het
Gehuurde in de staat zoals is omschreven in artikel 7.2 deze Algemene
inhuurvoorwaarden materieel door Boskalis is ontvangen.
5.2 Aan het einde van de Huurovereenkomst zal Boskalis het Gehuurde aan de
Verhuurder ter beschikking stellen.
Artikel 6 Huursom
6.1 Voor de huur is Boskalis een huursom verschuldigd.
6.2 De huursom is niet verschuldigd gedurende de periode buiten de gebruikelijke
arbeidsduur , zodoende niet tijdens weekeinde, algemeen erkende feestdagen, op
grond van de bouw CAO (rooster-)vrije dagen, waarin door Boskalis niet feitelijk
met het Gehuurde kan worden gewerkt;
Artikel 7 Verplichtingen van de Verhuurder
7.1 Verhuurder garandeert dat hij volledig beschikkingsbevoegd is over het
Gehuurde en het Gehuurde niet heeft verhuurd of in gebruik heeft gegeven aan
een derde.
7.2 Het Gehuurde dient bedrijfsklaar en in goede staat van onderhoud te zijn. Het
Gehuurde dient voorts te voldoen aan alle bij of krachtens de Arbo-Wet dan wel
andere specifieke wettelijke regelingen gestelde voorschriften, in het bijzonder aan
voorschriften gesteld in verband met de veiligheid. Naast voormelde voorschriften
krachtens de wet dient het Gehuurde te voldoen aan binnen de bedrijfstak van
Boskalis geldende veiligheidsnormen, waaronder de Veiligheidschecklist
Aannemer (VCA).
7.3 Indien het Gehuurde bemand is, staat de Verhuurder er voor in dat de bediener
van het Gehuurde tot zodanige bediening bevoegd en vakbekwaam is en zich
overigens overeenkomstig de in dit artikel bedoelde regelingen en voorschriften
gedraagt. De Verhuurder is gehouden deze vakbekwaamheid desverzocht ten
genoege van Boskalis aan te tonen.
7.4 De Verhuurder is verplicht op verzoek van Boskalis gebreken zoals
storingen aan het Gehuurde, niet veroorzaakt door Boskalis, kosteloos te
verhelpen, tenzij dit is toe te rekenen aan Boskalis.

7.5 Verhuurder zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen,
feiten en omstandigheden. die Boskalis redelijkerwijs nodig heeft om optimaal
gebruik te maken van het Gehuurde aan Boskalis ter beschikking stellen.
Artikel 8 Bezorging
Het Gehuurde wordt op de afgesproken bezorgdatum schoon en in de staat
zoals is omschreven in artikel 7.2 volledig gemonteerd afgeleverd op het door
Boskalis opgegeven adres.
Artikel 9 Betaling
9.1 Alle bedragen die Boskalis ingevolge de Huurovereenkomst of deze
Algemene inhuurvoorwaarden materieel is verschuldigd, brengt de Verhuurder
haar door middel van een factuur in rekening.
9.2 De vervaltermijn van de door de Verhuurder gezonden factuur bedraagt 45
dagen. Overschrijding van die termijn brengt niet met zich mee dat Boskalis van
rechtswege in verzuim zal zijn.
9.3 Boskalis is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang de
Verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst niet nakomt.
9.4 De in het vorige lid bedoelde opschorting van betalingen wordt opgeheven,
nadat de Verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst is
nagekomen, en de kosten van de opschorting en hervatting van de levering,
alsmede van eventueel door Boskalis in verband hiermee geleden schade,
geheel aan Boskalis heeft voldaan.
Artikel 10 Tekortkoming
Iedere tekortkoming, waaronder onder tekortkoming in ieder geval wordt
verstaan een faillissement van Verhuurder danwel een (voorlopige) surseance
van betaling, in de nakoming van de verplichting van Verhuurder geeft Boskalis
het recht de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in
artikel11 van deze Algemene inhuurvoorwaarden materieel. Boskalis heeft het
recht de schade als gevolg van de tekortkoming van de Verhuurder te
verrekenen op de facturen, danwel een schadevergoeding aan Verhuurder te
vorderen. Dit recht geldt ongeacht de ernst van de tekortkoming en
onverminderd Opdrachtgever’s andere rechten in verband met de tekortkoming
behoudens in die gevallen waarin dit naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 11 Ontbinding
11.1 Boskalis is bevoegd de Huurovereenkomst, zonder een voorafgaande
ingebrekestelling te ontbinden, indien de Verhuurder de verplichtingen uit de
Huurovereenkomst niet nakomt, zonder dat Verhuurder recht heeft op een
schadevergoeding. Boskalis heeft het recht de schade als gevolg van de
nalatigheid van Verhuurder te verrekenen op de factuur danwel een
schadevergoeding van Verhuurder te vorderen.
11.2 Voorts is Boskalis bevoegd de Huurovereenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Huurovereenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
Huurovereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3 Indien de Huurovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Boskalis op de Verhuurder terstond en geheel opeisbaar.
Artikel 12 Opschorting
12.1 Boskalis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit
de Huurovereenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de
Huurovereenkomst Boskalis omstandigheden ter kennis zijn gekomen, waardoor
Boskalis goede grond geven te vrezen dat de Verhuurder de verplichtingen niet
zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de Verhuurder
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
12.2 Indien Boskalis de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en de Huurovereenkomst.
Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 De aansprakelijkheid van Boskalis uit hoofde van de Huurovereenkomst is
beperkt tot de materiële schade aan het Gehuurde die het onmiddellijk gevolg is
van grove schuld of opzet van Boskalis dan wel met haar gelieerde
ondernemingen, of haar personeel, bij de uitvoering van de Huurovereenkomst,
zulks tot een maximum bedrag van
€ 5.000,00 per gebeurtenis.
13.2 Verhuurder vrijwaart Boskalis van aanspraken van derden wegens schade
waarvoor Boskalis ingevolge de Huurovereenkomst niet aansprakelijk is.
13.3 Boskalis accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schadeuitsluiting van de Verhuurder. Boskalis wijst hiermee een dergelijke beperking
en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de hand. De Verhuurder aanvaardt deze
afwijzing hiermee uitdrukkelijk.
Artikel 14 Verzekeringen
14.1 De Verhuurder draagt zorg voor deugdelijke verzekering van het Gehuurde,
onder andere een cascoverzekering en een verzekering tegen wettelijke
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aansprakelijkheid. Boskalis zal als mede verzekerde partij worden opgenomen bij
de verzekeringen.
14.2 Verzekeraars van Verhuurder doen afstand van hun eventuele recht van
regres op de meeverzekerde partij.
14.3 Verhuurder dient op verzoek van Boskalis een bewijs van verzekering te
overleggen.
14.4 De verzekering laat onverlet de aansprakelijkheid van de Huurder als gevolg
van diens opzet of grove schuld.
Artikel 15 Overmacht
Partijen kunnen gedurende de periode dat er sprake is van overmacht de
verplichtingen uit de Huurovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan 1 maand en voortduring van deze situatie in redelijkheid niet van de
Verhuurder gevergd kan worden, is deze gerechtigd de Huurovereenkomst
schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een week.
Artikel 16 Geheimhouding
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derde(n) van alle
informatie c.q. gegevens die zij in het kader van de Huurovereenkomst ter
kennis zijn of worden gebracht en die bedrijfsgevoelig zijn, de marktpositie en/of
concurrentiepositie van Partijen kan verslechteren danwel als zodanig door
Partijen als nadelige verspreiding van gegevens wordt beschouwd.
De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor
het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Artikel 17 cao/ Wet aanpak Schijnconstructies
17.1 Verhuurder is verplicht de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en –betalingen, waaronder de cao’s, ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen, die Verhuurder betrokken heeft, na te leven.
Verhuurder informeert de vakorganisaties en/of bevoegde instanties over
eventuele onderbetaling.
17.2. Indien Boskalis op grond van 7:616b BW aansprakelijk is voor niet of niet
volledig betaald loon door Verhuurder, komen de uit hoofde van die
aansprakelijkheid door Boskalis te betalen vergoedingen en alle overige kosten
die Boskalis uit die hoofde moet maken voor rekening van Verhuurder.
Artikel 18 Wet arbeid vreemdelingen
18.1 Verhuurder leeft de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) na
en zorgt dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen van Wav worden
gewezen en deze bepalingen naleven. Verhuurder houdt indien relevant een
administratie bij van alle bij Verhuurder werkzame vreemdelingen. De kosten
van de naleving zijn voor rekening van Verhuurder.
18.2 Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie
SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor Boskalis voortvloeien
voor rekening van Verhuurder en vrijwaart de Verhuurder Boskalis ter zake.
Boskalis zal deze boetes aan de Verhuurder doorbelasten en de Verhuurder zal
deze op eerste verzoek aan Boskalis vergoeden dan wel zal Boskalis deze
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door Boskalis aan
de Verhuurder te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Artikel 19 Ketenaansprakelijkheid c.q. Inlenersaansprakelijkheid
19.1 Indien op de Overeenkomst de Ketenaansprakelijkheid danwel
Inlenersaansprakelijkheid van toepassing is, dient Verhuurder aan alle
verplichtingen te voldoen inzake de afdracht van premies sociale verzekeringen,
loonbelasting en BTW. Verhuurder zal een geblokkeerde rekening (G-rekening)
hanteren.
19.2 Verhuurder zal alle door niet naleving van de in dit artikel opgenomen
verplichtingen veroorzaakte schade en kosten aan Boskalis vergoeden en
Boskalis vrijwaren voor aanspraken van derden ter deze zake.
19.3 Ingeval Boskalis op enig moment premies sociale verzekering,
loonbelasting en/of BTW, verschuldigd door Verhuurder of (een) na hem
komende onderaannemer(s), heeft moeten betalen, heeft zij ten belope van het
gehele door haar betaalde bedrag verhaal op Verhuurder, onverminderd het in
het vorige lid van dit artikel bepaalde. De vordering van Boskalis wordt
vermeerderd met de wettelijke rente van het bedrag, dat door haar deze premies
en/of belasting zijn betaald.
Artikel 20 Slotbepalingen
20.1 Alle geschillen welke in verband met de overeenkomst, dan wel nadere
overeenkomsten die hier uit voortvloeien, mochten ontstaan, zullen door de
bevoegde rechter worden beslecht naar Nederlands recht.
20.2 Op de Huurovereenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die
daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de
Verhuurder aldaar woonplaats heeft dan wel aldaar gevestigd is.
20.3 Deze Algemene inhuurvoorwaarden materieel zijn beschikbaar via de
website http://nederland.boskalis.com en gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. Bij versies van deze Algemene inhuurvoorwaarden materieel in
een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst. Een
exemplaar van deze Algemene inhuurvoorwaarden materieel zal te allen tijde op
eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.
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