Algemene voorwaarden van Levering en Inhuur
september 2016
Artikel 1:

5.

Algemene bepalingen

In deze overeenkomst wordt verataan onder:
Aannemer: Giesbera-Wijchan Bouw BV en aan Gieabers-Wijchen Bouw BV
geliearda vennootachappan;
Lavaranciar; de natuurlUke of rechtaperaoon die met Aannemar ean
overeenkomat aluit tot het lavaran van een of meer goederen ten behoeve
van een door Aannemer te realiaaran werk;
Verhuurder: de natuurlijke of rachtaparaoon die met Aannemer een
huurovereenkomat aluit tot hat varhuran van een of meer goedaran ten
bahoava van aan door Aannemar ta realiaeran wark;
Goadaran: da krachtana de overeenkomat tuaaan Aannamar an
Lavarancier door Leveranciar te lavaran goadaran of da krachtana da
huurovareenkomat tuaaen Aannamar an Varhuurdar aan Aannamer te
verhuran goadaran;
Algamana Voorwaardan: daze Algamene voorwaardan van Levering an lnhuur
september 2016.
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AFDELING LEVERING
Artikel 2:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

g

Wtjza van levering

Tanzij achdftalijk andera overeangakomen, gaachiadt da levering franco wark.
Het tranaport van da Goederan an hat laden an loaxen daarvan zijn voor
rakening an riaico van Lavaranciar.
Levering diant ta gaachiadan mat voldoende vakbekwama paraonen an daarvoor
gaachikt matariael.
Lavedng dient te geachiedan met inachtnaming van da landalUk an plaataalijk
geldende voorachriften.
Levering dient ta gaachiadan mat inachtnaming van eiaen die voortvloaian uit da
Arbaidaomatandighadanwatgaving en daarop gebaaaerde Bealuitan. Lavaranciar
ia varantwoordalijk voor hat treffen en nalavan van de vailighaidamaatragalan die
zijn varaiat in verband met da levering.
Aannemer ia te allan tijde bavoagd da levering uit ta atallen voor een door
Aannamer ta bapalan tarmijn. Uitatal door Aannemer ontalaat Leveranciar niat
van haar varplichtingan uit da ovareankomat. Uitatel door Aannemar ta bapalan
doat voor Lavarancier gaen recht op achadavargoading ontataan uit walka
hoofde dan ook.
De Goederen moetan bahoorlijk zijn varpakt. Lavaranciar ia aanaprakelijk
voor achada varoorzaakt door onvoldoende verpakking an/of baachadiging of
varnialing van daze varpakking.
Brauk an/of baachadiging ontataan bij hat laden, tranaport an/of hat loaaan,
zijn voor rakening van Lavaranciar, tanzij Lavaranciar bawijat dat de achade ia
ontataan door achuld van warknamara van Aannamar.
Levaranciar ia gahoudan bij da aanvoar van de Goederen op hat wark an hat
loaaan daarvan ordara an aanwijzingen van Aannemar atipt op ta volgan. Dif
galdt ook ala hat aanmzingen van da coordinator uitvoaringafaaa ala badoald in
artikel 2.31 van hetArbeidaomatandighadanbaxluit batraft.
Loaaen buitan da normala warktijdan van Aannamar kan alleen plaatavinden na
diana voorafgaanda goadkauring.
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Ptaatx van levering

Retourzendingen en embxllxge

AIx courantx goadaran door mzigingxn in hat bxxtek of door andara buitan
da invloadxfaar van Aannxmxr liggenda oorzakxn voor hat mark maarvoor da
lavaring plaatavindt niet benodigd zijn, zal Lavaranciar daza goederen tegan da
gafacturaardx prija txrugnxmxn.
Txnzij andera ovxrxxngakomxn bataxlt Axnnamar gxxn vergoading voor da
amballaga van da Goadaran.
Lxvxranciar zal avantuxal bxtaaldx xmballagx van da Goadaran op aerate
varzoak van Aannamer terugnaman ondar raxtitutia van dx tarzxkx axn
Axnnxmxr in rekxning gxbrachta koxtan.
Vxrpakkingxmatxriaal an andar door dx layering veroorzaakt afval zal door
Lxvxrancixr voor zijn rakaning mordan afgxvoxrd.
Slxchta nx toaxtamming van Aannxmxr ix Lxvxranciar garxchtigd om
varpakkingxmateriaal en ander afval op door Aannamar aangxmezxn plaataxn
op hat mark achter te latxn, Dx koxtan van hat vxrmijdxrxn van dargxlijkx op
hat mark achtxrgxlatxn mxtarixlan zijn voor rxkxning van Lxvxranciar Indian
Lxvxrancixr zich niat houdt xan hat gextelde in dii lid, ix Axnnxmar garachtigd
om hat daugdxlijk opruimxn van vxrpakkingamatxriaal an xndar afval te Iatxn
uitvoaran voor rakxning van Levxrxncixr

Leveranciar zal da Goadaran lavaran op da plaata vermeld in da overaenkomxt. Ala
in de ovaraankomxt gaan zodaniga plaata ia afgexproken, zal levering gaachieden in
dapot op da bouwplaata. Ala Aannemer vOOr de levering verlangt dat da Goadaran
op aan andara dan de overeangekoman plaata wordan galavard of indian gaen
plaata ia ovareengekomen dat levering gexchiadt op aan andara plaata dan in
depot op da bouwplaata, zal Lavaranciar gabondan zijn hieraan te voldoan, zondar
dat hij daartoa aniga aatra vargoading ontvangt. Levering van da Goadaran op aan
andera plaata dan in da ovaraenkomat varmald of indian gaan plaata van lavaring
ix ovaraangakoman op een andera plaata dan in depot op da bouwplaata mat de
aanaprakelijkheid van de Lavaranciar op grond van artikal 2 lid 1 onverlet.
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Inapectie en keuring

De levering mordt gxacht door Aannamar ta zUn aanvaard, ala de levering ix
goadgakeurd. Aannamar, da opdrachtgxver van Aannxmxr an da diractiavoerder
van hat mark tan bahoava mxarvan dx Goxdxren mordan galavard, zun tot xen
maxnd na lavaring bavoagd het gelxvxrdx af ta kauran.
Goadkauring en aanvaarding van dx Goadaran kxn alxchtx achriftxlijk
gxachixdxn. Exn dxrgxlijka goadkauring galdt uitaluitxnd voor dx hoxvxalhaid
en dx uitxrlijkx xtaat van da lavaring.
In gxval van atkauring zal Aannamer Leverancier hiarvan onmiddallijk in
kannia atallan. Lavxrancixr zal de xfgxkxurdx goadaran op axrata vxrzoek van
Aannamar heratellen of vxrvangan binnxn axn door Aannemxr tx xtxllen txrmijn,
zonder dat Aannamer tot xniga extra vargoading gahouden ix, onvermindard
dx varplichtingxn van Lavaranciar tot vargoeding van da tan gxvolgx van da
afkauring ontxtanx xchxdx an koxtan. Aannxmxr ix avanaanx garachtigd om in
gaval van afkauring da overeenkomat voor zovar batrakking habbanda op de
afgakaurde goxdxrxn ix ontbindxn.
In geval van afkxuring van axn of maar galavarda Goaderen heart Aannamar hat
rxcht da betaling van dx hiarop batrakking habbende prija op tx xchortan.
Indian Axnnamar magana da afkxuring tot ontbinding ovargaat, ix Lavarancier
varplicht da afgakaurda goxdxrxn voor zijn rxkaning zo apoadig mogahjk af
ta voaran. Indian Lxvxrancixr hiartoa nixt onvarmijld ovargaat, ix Aannxmxr
garxchtigd om voor rekening van Lxvaranciar tot ratourzending van dx
afgxkxurdx goadarxn ovar ta gaan.
Aannxmar ix ta allan tijda garachtigd de Goedxrxn in da fabriak ta kauran. Indien
Aannamxr hiartoa ovargast, last dit zijn rxchtxn om tot kauring ovar ta gaan na
lavaring onvarlat.
Aannemxr ix gxrxchtigd om tijdxna da fabricaga taatxn uit te voeren of ta
verlangen dat taxtan mordan uitgavoard. Aannamer ix tevenx garachtigd om
voorafgaand sen levering monatxra van de Goaderan ta varlxngan. Dargxlijkx
monatarx zullan koatxlooa tar bexchikking mordxn gaxfald.

Artikel 7:

S.
Artikel 3:

ala aan goad huiavadar voor Aannemxr ta baharan. Lxvarsncixr zal hiervoor
gxxn afzondadijka vargoeding ontvangen.
Ala goaderen mordxn teruggazondan, niat mordan gaaccxptxard en/of binnan
aan maand na levering mordan afgakaurd, ala bapaald in artikal 6 lid 1, mordt
dx xigxndom geacht nooit op Aannamar ta zUn ovargegaan an zijn dx goadaran
nooit voor zijn rixico gakoman.
Aannamxr heart tot hat momant van xigendomxovxrdracht gaan varplichting om
dx Goadaran ta varzxkaran.
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Tijdattp yen levering

Da levaringen dienen te gaxchiedan op da in da ovaraankomat opgenomen
levaringadatum dan wal ovaraankomatig hat in da ovareenkomat opgenoman
lavaringaachama.
Indian om walka radan dan ook Aannamer niat in ataat ia da Goedaran op da
ovaraangakomen datum of via hat vaatgaatalda lavaringxachama in ontvangat
te neman, zal Lavaranciar da Goadaran bawaran, baveiligan en alle redelijke
maatregalen traffan om achtaruitgang in kwalitait te voorkomen, totdat Aannemar
alanog in ataat ix om da Goadaran in ontvangat te nemen.
Aannamar ix ataada bavoagd da volgorde van da door Lavaranciar ta varrichtan
praatatia nader ta bepalen an daarmaa in ta paaaan in da voortgang van hat
werk, ook ala de ovareenkomat aan afmijkand lavaringxachama bevat. Wat in dit
verband ala paxaend bij da voortgang van hat wark moet worden aangamarkt,
wordt door Aannamar bapaald.
Ala Lavaranciar zijn contractuele preatatie niat conform hat in da ovaraankomat
opganoman leveringaachama of da krachtanx hat voriga lid bapxalda volgorde
kan nakoman, ia hij varplicht Aannamar hiarvan onmiddellijk in kennia ta atellen,
onvarmindard da ovariga conxequentiea van niat tijdiga nakoming door
Lavaranciar.
Lavaranciar ia in geval van te late levering jagana Aannamar aanaprakelijk voor
alle atagnatiaachada, maarondar doch niat daartoa baparkt da contractuele boete
die Aannamar krachtana da ovaraankomat met zijn opdrachtgevar varachuldigd
ia in gaval van ta lata oplavaring van hat mark, voor zover daze ta lata oplavaring
ia varoorzaakt door date late levering.
Aannamer ia gerachtigd om in gaval ta late lavaring door Lavarancier atagnatie in
de uitvoering van hat mark tot gavolg haaft, voor rakaning van Leveranciar extra
parxonael an/of matarixal op hat mark in ta zatten.
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Eigendomsoverdracht

Hat riaico tar zaka van da Goadaran gaat ovar op Aannemer op hat moment van
aigandomxovardracht.
Da aigandom van da Goadaren gaat op Aannxmar over, direct nadat daza
conform da overeankomat zijn geleverd en goadgakaurd.
De eigendomaoverdracht van da Goaderan op da Aannamar laat onvxrlet
de aanxprakalijkhaid van Lavaranciar voor takortkomingen uit hoofde van dx
ovareenkomat.
Ala ix ovaraangakoman dat dx aigandom van de Goedaren reads vOdr da
lavaring an goxdkeuring overgaat, is de Laveranciar gahoudan daza goadaran
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Facturering

Axnnxmxr diant uiiarlijk binnen 60 dxgxn na levering an goadkxuring van dx
Goadaran axn factuur met dx ovxrxxngxkoman prijx an xxn afachrift van dx
bijbxhorxndx opdrachibon van Lxvxrxnciar ta habban onivangen.
Indian xprakx ix van dxxlfxcturan gavolgd door xxn eindfactuur, zal Lxvarancixr
dx xindfacfuur tar zxkx hat ham nog ioxkomxndx, indixnxn binnan xxn ixrmijn
van 60 dxgan nx ontvangai van exn daartox xtrxkkxnd achriftalijk vxrzoxk van
Aannamxr.
Onvxrmindxrd hat bxpaaldx in hat voriga lid, dixni Lxverancixr uiixrlijk binnan
gO dxgxn na dx laaixtx lavaring an goxdkxuring van dx Goxdxrxn ganoamdx
xindfactuur far zxkx dx Iavadngxn bU Aannxmxr in tx dixnxn.
Aannxmar zxl uiixdijk 60 dagxn na ontvangxt van xxn daugdalijk ingxrichix
an dxugdxIkx ingxdixndx fxciuur san Lxvxrsnciar hat vxrachuldigdx bxdrag
voldoxn.
Fxcturxn van Lxvxrancixr dianan tx voldoxn xan dx xixxn zoalx gaxtald in
arfikal 35 van dx Wat op dx Dmzxtbxlaxiing 1 g68. Facturxn dianan in xnkxlvoud
ix mordan ingadiand, mat vermelding van hat project- an conirxcinummxr en
voorzian van xxn door Axnnxmxr txr goxdkauring afgaixkanda bon.
Fxcturxn dix niet xan dx in dx voorgxanda laden van dit artikel gxxixldx aixan
voldoen mordxn nixi in bahandaling ganomen, gxretournxxrd san Lavaranciar an
nixt bat aald.

Artikel 10:
1.

Artikel 5:

AlIx prijzxn zijn vast en geldan voor levering van dx Goadaran frxnco op dx in
artikal 3 badoalda plaatx en zijn incluxixf alIx koatan van amballagx, inlading,
transport, uitlading van dx Goxdxrxn an koxtan van varzxkxring tot hat moment
van xigxndomxovxrdracht, axcluxiaf him.
Rxiakoafxn, parkaarkoxtxn an vxrblijfxkoxtxn alameda dx koxtan voor dx
bxnodigda vargunningan zijn ix allan tijdx voor rxkxning van Lxvxrancixr

Artiket 9:
1.

Prijx

Beixting

AIx ix ovxrxxngxkoman dat Aannxmxr bxdragxn bij vooruitbataling dixni te
voldoan, ix Axnnxmxr ix xllxn tijdx gxrxchtigd van Lxvxrancixr xxn naxr het
oordxxl van Axnnxmxr gxnoxgzamx zxkxrhxidxtxlling voor dazx bxdrxgxn ix
varlangan.
Lxvxrxncixr ix nixt gxrxchtigd dx fxctuur ix vxrhogxn met exn krxdixtbapxrkanda
ioxxlsg.
Betaling door Axnnxmar voor gxlxvxrde en goxdgxkxurdx goadaran last
gxrantiavxrplichiingen of aanxprakxlijkhxdxn van Lavaranciar, voortvloxixnd uit
ovxraankomat of met, onvxrlxi.
Ala Lxvxrancixr na

5.

leveringen. onverminderd het racht op verrekening van door Aannemer in
varband met de tekortkoming van Leverancier reeds geladen en nog te lijden
achade en gemaakte en nog te maken kosten, die voor rekening van Leverancier
zijn.
Aannemer is garachtigd aan Leverancier varschuldigda badregan te verrekenen
met hetgeen Lavaranciar op zijn beurt aan Aannemer varnchuldigd is.
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Garantie en aansprakalijkheid

Leveranciar is aansprakalijk voor schade ten gavolga van tekortkomingen cit
de overeenkomst en veroorzaakt door bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruikte hulpmiddelen. respectievelijk vanwege handelen of nalaten van
Leverancier, diens personeal of andere, door hen bij de uitvoering van de
levering betrokkenen.
Leverancier vri)waart Aannemer ter sake van aanspraken van derden in verband
met schade ale bedoeld in lid 1.
Leverancier garandeert te allen tijde )aanvullend op dan wel naast de in lid 4
genoemde verplichting tot afgifte van certittcaten, attesten, garantiebewi)zen.
inmeetgegevens en/of instructieboeken en andere contractueel vereiste
bescheiden) dat de geleverde goederen goed en deugdeli)k zijn en dat deze
beantwoorden san de oeereenkomst. Laverancier staat in voor de afwezigheid
van zichtbare en onzichtbare tekortkomingen.
Leverancier draagt er zorg voor dat af te geven certittcaten, attesten,
garantiebewijzen, inmeetgegevens en/of instructieboeken en andere contractueel
vereiste bescheiden voor of uiterlijk op het moment van levering aan Aannemer
ter baachikking morden gesteld Zolang niet alle hiervoor genoemde bescheiden
aan Aannemer ter beschikking zijn gesteld is Aannemer gerechtigd de lastate
termijn verbandhoudende met de levering van de Goederen waarop de
bescheidan betrekking hebben op te schorten toldat de betreffende beacheiden
alsnog aan Aannemer ter beschikking zijn gestald.
Den garantie ale in lid 3 wordt verstrekt voor de duur van 24 maanden, te
rekenen vanaf de dag van levering, tenzij een andere termi)n wordt
overeengekomen.

Artikat 16:
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2.
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Ontbinding

ledere partij is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ala
ontbonden te beschoumen in de volgende gevallen:
indien de mederparti) de bedri)fsvoering staakt, een aanvraag tot
surseance van betaling indient of in staat van feillissement wordt
verklaard;
indien conservatoir- of esecutoriaal beslag worden gelegd op
)een gedeelte van) de Goederen;
indien de aen Aannemer veratrekte opdracht in welk kader de levering
geschiedt, wordt bedindigd of geschorst;
ale de wederpart) de bedrijfsaitoefening of de zeggenschap dasrover
aan derden overdraagt, tenzi) de overdragende partij aannemelijk maakt
dat de uitvoering van de overeenkomet dearvan geen nadeel ondervindt;
indien de mederpartij in verzuim is terzake van de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst.
Indien Leverancier near het oordeel van Aennemer tekortschiet in de nekoming
van )een van) hear verplichtingen uit de overeenkomst, is Leverancier zonder
ingebrekestelling in verzuim.
Dntbinding wegens de in lid 2 genoemde grond last het recht tot vordering van
schsdevergoeding door de Aannemer onverlet.
Indien Aannemer de ovareenkomet ontbindt, is z) gerechtigd een bedrag ten
hoogte van 5% van de afgesproken totaalprijs in te houden ter zekerheid van
de garantieverplichtingen van Leversncier.
Ontbinding geschiedt schriftalijk. Rechterlitke lussenkomst is niet vereist.
Indien Leverancier de overeenkomst met Aannemer ontbindt, is Leverancier
gehouden tot vergoeding van de schade van derden, welke voortvloeit alt da
ontbinding van de overeenkomst door Leverancier
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Huurprijs

Dv huurprijs is verechuldigd ovar dv gahala huurpvrioda, inclusiaf dv dsg masrop
dv Govdvrvn door Varhuurdar mordan sfgvlavard an dv deg msarop dv
Goadaran door Varhuardar mordvn opgahssld, tanzij voorsf echnftvl)k andam
ovarvangakoman.
Dv huurprljs is vast an ken niat mordan varhoogd tijdans dv duur van dv
haurovvrvvnkomst.
Asnnamer is gean huar varschuldigd gvdurvnda van door Asnnamar vooref
echriftal)k san Varhuurdar door ta gavan ssnaangaslotan parioda van masimssl
twaa waken in da zonrarmasndan jail/augustus an aan senvangaslotan parioda
van masimsel ban weak gaduranda da mintarmssnden (dacambar/januari/fabrusri)
ondar dv voormssrdan dat (a) hat badrijf van Aennamar tan gavolga van vekentia
gadurande daze pariodan is gaslotan; )b) dv pro)actan tan bahoava mssmsn
da Goadaran z)n gahuurd niat doorlopvn an )c) da Goadaran niat voor andara
doalaindan wordan gabruikt.
Raiskostan, psrkaarkostan an varblijfskostan alameda da kostan voor dv banodigda
vargunningan zijn te allan t)da voor rakaning van Varhuurdar

Artikat 16:
1.

Artikel 12:

Indian Verhuurdvr niat in stast is, om malka radan dan ook, om da Goadaran bij hat
ainda van dv huurovaraankomet b) Asnnamar op ta helen, den zel Aannamar zorg
drsgan voor da Goadaran tot hat momant dat Varhuurdar da Goadaran ophaslt.
Dv kostan, die hiaruit voortvloaian voorAannamar, sullen door Varhuurdar sen
Asnnamarmordan vargoad.
Indian Varhuurdar niat in stast is ow dv Goadaran op tv helen, den haaft Asnnamar
avaneans hat racht om da Goadaran voor rakaning van Varhuurdar san Varhuurdar
ta ratoumervn. Vvrhuurdar is sansprskalijk voor ella kostan an schede, die
voortvloeit cit dv hat ratournaran van dv Goadaran sen Varhuurdar.

Artikel 17:
1.

Ophslan Goedaren

Facturaring huurprijs

Asnnamar diant uitvrl)k binnan 6g dsgan na hat aindigan van dv huurparioda
aan fsctuur mat dv overvangakoman huurpr)s van Vvrhuurdar ta habban
onivangan.
Asnnamar zsl uitarl)k GIl degan na ontvsngst van aen dvugdal)k ingarichta
an daugdal)ka ingadianda fsctuur san Varhuurdar da varschuldigda huurpr)s
voldoan, tans) voorsf schriftvl)k andars ovvraangakoman.
Fscturvn van Lvvarsnciar dianan ta voldoan san da aisan zoels gastald in artikal
35 van dv Wet op da Dmzatbalssting 1968.
Facturan dianan in ankalvoud ta wordan ingadiand, mat varmalding van hat
project-an contrectnummar an voorzian vsn van bvschr)ving van dv Govdvrvn.
Fscturan dlv niet san dv in dv voorgssnda laden van dit artikal gvstaldv aiavn
voldovn mordvn niat in bahandaling gvnomvn, gvratournavrd sen Vvrhuurdvr an
nivt batasld.

Artikal 19:

Staat Govdvran
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AFOELING INIIUVR
Artiket 13:
1.

2.

Algemeen

Daze afdaling is van toepassing op ella sanbiadingan van Varhuurdar san
Aannamar an ella door Asnnamar geslotan ovaraankomstan van varhuur door
Varhuurder sen Asnnamar van warktuigan, machines, gareadachappan an andar
matarlael, met de daarbij varmalda sccassoiras. Voorts is daze afdaling van
toapassing op ella door Varhuurdar varrichte hendalingen in hat ksder van da
uitvoaring van bovanganoemde overeankomatan, wasrondar uitdrakkeli)k hat
plsstsan an hat maghslan van da Goadaran, an da gavolgan daarvsn.
Da artikalan 2. 3,4, 5 lid 6. 12,21 en 22 z)n van ovaraankomstiga toapassing op da
ovaraankomst van varhuur, wsarb) da tarman levering” an “aigandomsovardracht”
wordan varvangan door da tarm afavaring” an da term “Lavarenciar” mordt
varvangan door da term “Varhuurdar”

Artikel 14:

5.

Artikvl 20:
1.

2.

Asnvang en ainda huurovareenkomst
3.

1.

2.

3.

Da haurparioda vangt san op da dsg dia in da haurovaraankomst ale
senvsngsdatum is bapasld an aindigt op da dag die in da haarovaraankomst
ala ainddstam is bapseld, tans) vooraf schriftalijk andam ovaraangakoman.
Varhuurdar sal da Goadaran op da aanvangsdatum op aigan kostan sfavaran
op da pleats die hiarvoor in da huurovaraankomst is bapssld an sndars op da
pleats die hiarvoor door Aennamar wordt bapsald, tanzij vooraf schriftalijk andam
ovareangakoman.
Asn hat ainda van da haarpanoda sal Varhuurdar da Goadaran op aigan kostan
ophelan op da plasta wear da Goadaran zich faitalijk bavindan, tansi) voorsf
schriftalijk andare ovaraangakoman.

Artikal 15:
1.

2.

3.

4.

Ituuroveraankomat voor onbapsalda tijd

Bahoadans hat bapaslda in artikal 14 van da Algamana Voorwasrdan, aindigt aan
huurovaraankomst die is ssngagaan voor onbapsalda tijd middale opzvgging,
walka opzagging schriftali)k san da sndara psrtij divnt ta gaschivdan.
Da echriftali)ka opzagging diant Ia varmaldan op walka dag da huarovareankomet
aindigt. Varhuurdar is varplicht om da Goadaran op da hag wearop da
huurovaraankomst aindigt op aigan kostan op ta helan op da pleats wear da
Goadaran zich faital)k bavindan, tanzij vooref schriftal)k andare ovaraangakoman.
Tans) Asnnamar an Varhuurdar in da ovaraankomst aen andara opzagtarmi)n z)n
ovaraangakoman, galdt in hat gavel van aen huurovaraankomst aan opzagtarmijn
van minimssl vaartian degan an voor endarsoortiga ovaraankomstan, die
voortvloaian cit da huurovaraankomet, aan opzagtarmijn van minimssl aan meend.
In taganstalling tot hat hiarvoor bapaslda, aindigt da huarovaraankomet tarstond
indian aan van partijan gabruik msskt van hat racht op ontbinding ax artikal 12 van
da Algamana Voormeerdan.

Varhuurdar avert uitsluitand Goadaran at, div voor dv gahala duur van dv
huurovvrvvnkomst dvugdal)k z)n an goad mvrkvn an div voldovn san dv galdanda
mat- en regalgaving.
Vvrhuurdvr diant ella gabruikars- an vailighaidsinstruchas div op dv Goadaran van
toapessing zi)n, sen Asnnvmvr tv vvrstrakkvn b) eflavaring van dv Goadaran.
Indian Asnnamvr bij dv aflavaring van dv Goadaran gabrakan of andera
onvolkomanhvdvn san dv Goadvrvn conststvart, den zsl Asnnvmvr Vvrhuurdar
hiarven onmiddvll)k in kannis stvllvn. Vvrhuurdvr zel dv gvbrvkkiga of onvolkomen
Govdvran op aerate vvrzovk van Asnnvmvr hvmtvllvn of varvangan binnan
van door Asnnvmvr ta stvllvn tvrmijn, zondvr dstAsnnvmvr tot aniga extra
vvrgovding gvhoudvn is, onvvrmindvrd dv vvrplichtingan van Varhuurder tot
vergoading van dv tan gavolga van dv gvbrvkkigv of sndvrszins onvolkomvn
Govdvrvn ontstsnv schsdv an kostvn.
Hat voorgsandv lid is van ovarvankomsilga toapsasing op gvbrvkvn of
onvolkomvnhvdvn ssn dv Govdvrvn div Asnnvmvr conststvvrt tijdvns dv
uitvovring van dv mvrkzssmhvdvn.
Asnnvmvr is gvrvchtigd ow in gavel van gvbrvkkigv of onvolkoman Govdvrvn
dv huurovvrvvnkomst voor zovvr bvtrvkking habbanda op dv gvbrvkkiga of
onvolkomen Govdvran )psrtlavl) lv ontbindvn.
Asnsprskvtijkheid

Asnnvmvr bvpvrkt hear ssnsprskal)khvid voor schada san, vertias van of
varniatiging van dv Govdarvn tan gavolga vsn dv uitvoaring van dv
werkzssmhvdvn tot mssimssl hvt badrsg mssrtov dv vvrzvkvrasr van
Asnnvmvr tot uitkvring ovargsst an Vvrhuurdvr ssnvssrdt daze bapvrking van
ssnsprakvlijkhvid.
Vvrhuurdvr is jvgvns Asnnvmvr ssnsprskel)k voor dv schada die voorAsnnamvr
voortvlovit cit hat nivt of niat tijdig at avvrvn of vemangan van dv Govdvrvn en voor
scheda sen hat mark tan gevolga van ondvugdvlijkv Goadaren, tvnzij dv schsdv
hat dirvctv gvvolg is van opzat of grove schuld van Asnnvmvr
Ally balastingan, hvftlngvn en rvchtvn, in vvrbsnd mat dv Govdvrvn gahavan,
zijn voor rakaning van Vvrhuurdvr, vvvnels vvvntuvla schada of boyle, ontstssn
of opgalvgd tan gavolga van hat niat voldoen, sen waffvl)ka bvpslingvn of
voorschriftvn van ovvrhaidsmvgv.

AFDELING GESCHILLENBESLECHTING
Artikel 21:

Geachillan

Ally gvschillvn
mvlkv ook
div near asnlviding vsn dv ovvrvvnkomst of dv
Algamana Voormssrdvn of van ovvrvvnkomstan, div vsn dv ovvrvankomst van
uitvlovisvl mochtan s)n, tussan Asnnvmvr an Lvvvrsncivr of Asnnvmvr en Vvrtruurdvr
mochtvn ontetssn, dssrondar bagrapan div gaschillvn, dlv slvchts door van van dv
psrt)vn ala sodanig mordt ssngvmarkt, mordan bvslacht
in hat gvvsl van van ovvrvvnkomst tot layering: op dv w)sv zosls in dv
ovvrvvnkomst tussvn Asnnvmvr
—
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