ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Schaap De With rijplatenverhuur en transport B.V. (SDW)
- SDW stelt als verhuurder aan huurders materiaal ter beschikking waaronder stalen en/of kunststof rijplaten, draglineschotten, betonplaten, slootdempers,
bouwhekken, rioolafsluiters, baakschilden en stelconplaten tegen een vooraf tussen verhuurder en huurder overeengekomen huurprijs.
- Het transport van gehuurd SDW materiaal voert SDW zelf uit op kosten van de huurder, handelingskosten vanaf de opslag van SDW worden in dat geval niet aan de
huurder doorberekend.
- De huurder is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor het gehuurde SDW materiaal, ook in geval van overmacht.
- Het gehuurde SDW materiaal mag in geen opzicht overbelast worden.
- Schade aan derden ontstaan door gehuurd SDW materiaal komt ten tijde van de huurperiode voor kosten van huurder.
- Indien het transport van gehuurd SDW materiaal door de huurder zelf wordt verzorgd, is de huurder verantwoordelijk voor de gehele logistieke afhandeling van de
transactie en dient huurder daarover afspraken te maken met SDW.
- Schoonmaakkosten van door huurder na de huurperiode geretourneerde SDW materialen worden aan huurder doorberekend.
Indien bij retourneren van gehuurd materiaal sprake is van bijkomende kosten tengevolge van verontreinigde afvalstoffen (denk bijvoorbeeld aan vervuilde grond)
dan zullen ook die bijkomende kosten aan huurder worden doorberekend.
- Beëindiging van de huurovereenkomst door huurder (zogenaamde uit-huurmeldingen) dient huurder 48 uur van te voren schriftelijk per mail bij SDW aan te
melden. Ook na uit-huurmelding blijft huurder verantwoordelijk voor het gehuurde SDW materiaal tot daadwerkelijke retournering daarvan aan SDW. Indien
schriftelijke uit-huurmelding door huurder uitblijft, kan huurder hier geen rechten aan ontlenen.
- Bij aflevering van gehuurde materialen door SDW op de overeengekomen afleverlocatie dient huurder of een vertegenwoordiger van huurder schriftelijk voor
ontvangst van de materialen te tekenen en zo nodig eventuele op- en aanmerkingen betrekking hebbend op het gehuurde materiaal vast te laten leggen op de SDWaflever-/ontvangstbon. Wanneer er op moment van afleveren niemand aanwezig is op de overeengekomen afleverlocatie, dan wordt de huurder geacht akkoord te
gaan met de ontvangst en kan huurder nimmer aanspraak maken op afwijkingen in verhuurde / ontvangen aantallen en/of vermissing van verkregen SDW materialen
en/of in rekening gebrachte bijkomende kosten achteraf.
- In geval huurder zelf het transport van gehuurde materialen van SDW uitvoert, zal huurder bij het ophalen van materiaal op de SDW opslag voor ontvangst moeten
tekenen en eventuele op- en aanmerkingen ten aanzien van het ingehuurde materiaal vast moeten laten leggen op de afleverbon.
- Bij elke afwijking van de hierboven genoemde algemene voorwaarden dient huurder de getekende aflever-/ontvangstbon van SDW te kunnen overleggen, met
vermelding daarop van die afwijking getekend door SDW en huurder.
- Alle door SDW vermelde verhuurprijzen zijn (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) exclusief BTW.
Betaling
- Huurder is verplicht de huurprijs en bijkomende kosten/vergoedingen te betalen binnen de door verhuurder gestelde termijn.
- Bij gebreke van tijdige betaling behoudt SDW zich het recht voor de inning ter incasso in handen van derden te stellen, waarbij de daaruit voortvloeiende kosten
voor rekening zijn van huurder. De huur vangt aan op de dag van de tussen SDW (verhuurder) en huurder afgesproken aanvangsdatum, met een minimum van 1
week en eindigt op de dag van de tussen genoemde partijen afgesproken einddatum van de huurperiode. Afwijkingen van deze huurperiode dienen uitdrukkelijk
schriftelijk tussen SDW en huurder te zijn vastgelegd.
- SDW behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling van de huur, de gehuurde SDW materialen terug te halen (revindiceren). Alvorens daartoe over te gaan,
zal SDW huurder voldoende schriftelijk hebben aangemaand te betalen. De huur zal op de dag van terughalen van de rijplaten door SDW automatisch stoppen. Alle
met de revindicatie gepaard gaande kosten zijn voor rekening en verantwoording van huurder.
Calamiteiten
- Bij vermissing of diefstal van rijplaten worden ter compensatie van de schade de dan verschuldigde nieuwwaardekosten van vervangende rijplaten door
verhuurder aan huurder doorberekend op basis van de dan geldende staalprijzen. Als opslag worden de bijkomende kosten in verband met transport van de nieuw
aangeschafte rijplaten en daarop aan te brengen SDW eigendomskenmerken (logo’s en sleufgaten) eveneens aan huurder in rekening gebracht.
- De huurprijs voor vermiste rijplaten wordt aan huurder doorberekend, totdat de bovengenoemde compensatiekosten aan verhuurder zullen zijn voldaan.
- Vermiste rijplaten gaan ook na voldoening van de compensatiekosten nooit in eigendom over op de huurder. Mochten op enig moment de rijplaten toch
aan verhuurder worden geretourneerd, zal verhuurder huurder compenseren voor de vergoede schade minus tot op dat moment opgebouwde huurkosten.
- Ingeval van schade aan gehuurd SDW materiaal zullen de herstelkosten aan de huurder worden doorberekend.
Overige rechten en verplichtingen huurder
- Huurder zal zorg dragen voor eventuele toestemmingen/vergunningen voor het gebruik maken van de openbare weg en financieel aansprakelijk zijn en
verantwoordelijkheid dragen voor alle gevolgschade tijdens de huurperiode en voor schade in verband met aanvoer en afvoer van SDW materiaal.
- Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het werkterrein op de afleverplek van de rijplaten goed bereik- en berijdbaar is.
- Het onderverhuren van en/of verplaatsen naar een andere dan tussen SDW en huurder afgesproken afleverlocatie van gehuurde SDW materialen, is
zonder schriftelijke toestemming van SDW niet toegestaan. Alle schades en risico’s direct of indirect die bij afwijking van deze bepaling zal optreden aan SDW
materieel of derden zullen in dat geval voor rekening en verantwoording van huurder komen en op huurder worden doorberekend.
- Huurder heeft het recht om het verhuurde van te voren te keuren en zich te verzekeren van aangeleverde hoeveelheden SDW materiaal.
Slotbepaling
- Bovengenoemde SDW leveringsvoorwaarden zijn op alle huurovereenkomsten altijd en ten volle van toepassing, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen tussen SDW en huurder.
- SDW wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of
enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade.
- Op de SDW overeenkomsten zal Nederlands Recht van toepassing zijn en zal de Rechtbank Leeuwarden bevoegd zijn om geschillen te beslechten.
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