
De onderstaande verhuurvoorwaarden zijn van 
toepassing over een onverbrekelijk geheel met 
alle overeenkomsten betreffende huur en verhuur 
van goederen waarbij Opheij Verhuur als 
verhuurder optreedt. 

1.  De verhuring geschiedt ter plaatse van de 
verhuurder. De verhuurprijs dient ter plaatse van 
de verhuurder en gelijk met de overgave te 
worden betaald. 

2.  De huurder dient een geldig legitimatiebewijs 
te over leggen bij het sluiten van de 
verhuurovereenkomst. 

3.  De huurovereenkomst wordt van kracht op het 
moment van het verlaten van het verhuurde goed 
van het depot van verhuurder en eindigt bij 
teruggave door huurder aan verhuurder. 

Verhuur geschiedt uitsluitend bij schriftelijke 
overeenkomst. 

4.  De verhuurder is ten alle tijde gemachtigd de 
huurovereenkomst zonder gerechtelijke 
tussenkomst te verbreken c.q. beëindigen. 

5.  indien een huurovereenkomst c.q. 
reserveringsovereenkomst is gesloten kan de 

huurder zich niet zonder meer bevrijd achten, 
indien de activiteit waarvoor het goed is gehuurd, 
geen doorgang vindt, ongeacht of er vanwege 
huurder sprake is van onmacht, of overmacht. 

6.  Indien verhuurder niet of te laat levert kan de 
huurder hem hiervoor niet aansprakelijk stellen. 

7.  De huurprijs is genoteerd in euro’s, en exclusief 
B.T.W. en exclusief transportkosten. 

8.  De huurprijs is berekend op 1 ploegendienst(8 
werkuren).Bij 2 ploegen- diensten(16 werkuren) 
dient huurder een toeslag van 80% van het 
basisbedrag aan verhuurder te voldoen. Bij 3 
ploegendienst(24 werkuren) dient huurder een 
toeslag van 140% van het basisbedrag aan 
verhuurder te voldoen(dit geldt hoofdzakelijk bij 
machines). 

8a. De huurprijs, weektarief is berekend op 5 
werkdagen. Elke dag die er meer met de machine 
gewerkt wordt, dient de huurder een toeslag van 
een dagtarief extra te voldoen. 

8b. Huurtijden: Het gehuurde dat tussen 8.00 en 
12.00 uur is afgehaald moet de volgende dag 
voor 8.30 uur retour zijn. Het gehuurde dat tussen 
12.00 en 17.15 is afgehaald moet de volgende 

dag voor 12.00 retour zijn. Het gehuurde dat om 
17.15 uur is afgehaald moet de volgende dag 
voor 17.00 uur retour zijn. Is het gehuurde later 
retour, dan zal er een dag huur extra in rekening 
worden gebracht. 

9.    De huurder heeft de verplichting onmiddellijk 
na overgave het gehuurde c.q de gehuurde 
goederen te controleren. Gebreken en reclames 
dienen terstond aan de ver huurder te worden 
gemeld. Gebruik van de goederen heft het recht 
om te reclameren op. 

10. De huurder verklaard het gehuurde in goede 
staat te hebben ontvangen, het in die staat te 
houden en aldus na afloop der huur weder op te 
leveren De kosten van onderhoud en herstel, uit 
welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten 
laste van de huurder. De huurder is verplicht het 
gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle 
verzekerbare schade (Of brand en diefstal) te 
verzekeren. 

11. Alle lasten en belastingen ter zake van het 
gehuurde geheven of wordende geheven, zijn ten 
laste van de huurder. 

12. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, 
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hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan 
het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht 
of deze het gevolg is van schuld van huurder of 
derden of overmacht. 

13. Zodra verhuurder de gehuurde goederen in 
het depot heeft ontvangen worden deze 
goederen gecontroleerd en indien noodzakelijk 
geteld. Dit is bindend. 

14. De verhuurder is niet aansprakelijk voor 
schade, gebreken en/of storingen die geheel of 
gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan foutieve, 
ondeskundige of zorgeloze behandeling van het 
gehuurde goed door de huurder. 

15. Schade aan het verhuurde ontstaan tijdens de 
huurperiode, dient terstond aan verhuurder te 
worden medegedeeld. 

16. De verhuurder is niet aansprakelijk voor 
schade opgelopen aan de zijde van de huurder 
die verband houd met het gehuurde goed, 
daaronder mede begrepen indirecte schade, 
gevolgschade, schade wegens gederfde winst of 
vertragingsschade. 

17. De huurder is aansprakelijk voor verlies, 
diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken 
van het gehuurde goed, onderdelen en/of 
toebehoren, en zal het gehuurde goed 
onderdelen en/of toebehoren tegen 
nieuwwaarde aan verhuurder dienen te 

vergoeden. Huurder wordt aansprakelijk geacht, 
ongeacht of huurder hiervoor schuld treft. 

18. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade 
toegebracht aan de voor de huurder opgeslagen 
goederen, evenmin voor het transport van deze 
goederen naar en op het terrein, alwaar de 
goederen worden opgeslagen. 

19. Het gehuurde blijft onder alle 
omstandigheden eigendom van Opheij Verhuur 
Scheiweg 8-8a Gemert. 

20. Het verhuurde goed dient te worden 
teruggegeven in de staat waarin het zich bevindt 
ten tijde van de levering. Eventuele 
reinigingskosten komen voor rekening van de 
huurder. Servicebeurten tijdens de huurperiode 
geschieden door en voor rekening van de ver 
huurder. De huurder dient het gehuurde goed 
tijdig voor onderhoudsbeurten aan te bieden. 

21. Het dagelijks onderhoud geschiedt door en 
voor rekening van de huurder. De huurder dient 
het gehuurde goed te beschermen tegen schade 
en overbelasting. 

22. Brandstoffen en olie die strekken tot het 
gebruik van het gehuurde goed, zijn voor 
rekening van huurder. Huurder dient dagelijks het 
oliepeil te controleren en zo nodig de geschikte 
olieën bij te vullen. Dit in overleg met de 
verhuurder. 

23. Partijen kiezen domicilie ten kantoren van 
verhuurder. Elk geschil terzake van een 
overeenkomst van huur resp., verhuur, of van 
overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, 
tussen huurder en verhuurder ontstaan zullen 
alleen en uitsluitend worden voorgelegd aan de 
burgerlijke rechter in het arrondissement ’s-
Hertogenbosch. Bij verhuur:  Verhuuder en 
huurder verklaren door ondertekening, met elkaar 
een overeenkomst van huur en verhuur of koop 
en verkoop te hebben gesloten. Aldus 
overeengekomen opgemaakte en getekend 
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