Algemene voorwaarden, waaronder verkoop-leverings- en betalingsvoorwaarden voor Van der Loo Hoveniers, Sleutelbloem 20, 5427 BR Boekel
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.

Opdrachtnemers:
Van der Loo Hoveniers
b. Aanbieder:
Van der Loo Hoveniers
c.
Hoveniers-/groenvoorzieningswerkzaamheden
1. Het uitvoeren van tuin,bouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden van de aanleg en/of onderhoud van terrein- en
groenvoorzieningen zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q.
werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
2. Het leveren van de benodigde materialen voor de onder punt 1 genoemde werkzaamheden.
3. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
4. Het leveren en verhandelen van boomkwekerijproducten.
5. Verkoop van tuin gerelateerde artikelen/producten via de webshop gekoppeld aan de website van Van der Loo Hoveniers vallen niet onder
de werking van deze algemene voorwaarden, waaronder verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden. Hiervoor zijn de specifieke
voorwaarden van Informatietuinen Appeltern B.V. , Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern van toepassing, zie ook www.appeltern.nl,
gebruiksvoorwaarden webshop.
6. Verhuur van tuingerelateerde producten, waaronder (tuin) tafels hiervoor zijn specifieke voorwaarden opgenomen onder in dit document.
d. Opdrachtgever
Ieder natuurlijke of rechtspersoon(en), die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, diensten
als onder c omschreven.
e.
Aangenomen werk
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld bedrag.
f.
Vrij of regiewerk
Alle werkzaamheden niet onder sub e omschreven tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen mondeling of schriftelijk.
g. Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden
rechtens geldende loonregelingen voor het hoveniers/groenvoorzieningsbedrijf, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfskosten en
ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever worden het totaal aantal uren in rekening gebracht, dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de
tijd voor verplaatsing naar en van het werk, c.q. tijd voor voorbereiding, laden, lossen, schoonmaken, opruimen van zaken, producten, gereedschappen &
machines samenhangend met de betreffende opdracht.
Artikel 2 Geldigheid en bekendmaking
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door
opdrachtnemer gedaan aan of aangegaan met derden, voor zover althans de opdrachtnemer jegens hun wederpartij bekend heeft gemaakt. Deze
voorwaarden in hun aanbieding en overeenkomst ingevoegd te willen zien en daarop en op hun levering van toepassing achten. Bekendmaking kan
onder meer geschieden door vermelding op e-mail,(telefonisch bevestigd), briefpapier, factuurpapier, offerte, prijscourant of orderbevestiging.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en
opdrachtnemer te zijn geaccepteerd.
Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen e.d.. De
aanbieder behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes. Deze
stukken blijven ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de
overdracht van de auteursrechten in rekening is of worden gebracht, eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijk schriftelijke toestemming niet
worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt worden.
2. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de aanbieder wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en
tekeningen binnen veertien dagen na datum der beslissing aan hem worden retour gezonden.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de vergoeding voor tekenwerk in de gevallen, dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is
gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, de werkelijke kosten.
Artikel 4 Overeenkomsten
Overeenkomsten tot aanneming werk, tot het verrichten van vrij – of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen
contante betaling) en dezelver aanvulling en/of wijziging worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer voor hem bindend.
Artikel 5 Leveranties
1. Alle leveranties welke door de opdrachtnemer geschieden, worden, voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs
daarvan zijn begrepen, in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. De opdrachtnemer staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
3. De opdrachtnemer staat voor de hergroei gedurende één aangroeiseizoen van de geleverde en door hem verwerkte planten of ontkieming van de door
hem geleverde zaken worden de opdrachtnemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij overmacht aanwezig is.
Artikel 6 Wijzigingen van aangenomen werk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit
een lagere prijs zou volgen als minder werk.
2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.
Artikel 7 Transportrisico’s
Alle goederen en materialen zijn voor risico van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht
Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt, dat dit ten gevolge van aan de opdrachtnemer niet bekende omstandigheden of door overmacht
onuitvoerbaar is, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt,
behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien uit een en ander wijzigingen van aangenomen werk volgen, zullen
de bepalingen van artikel 6 hierop van toepassing zijn. Het werk kan door de opdrachtnemer worden stilgelegd bij het niet tijdig betalen van facturen.
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Artikel 9 Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, als bedoeld in artikel 1c, sub 1, worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aangegaan voor
onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier maanden.
Artikel 10 Afname-plicht
De opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen de
verplichting tot afname van de gekochte goederen, c,q, diensten. Opdrachtgever ter aflevering zijn aangeboden, doch (af)levering onmogelijk is gebleven. De
opdrachtgever raakt daardoor zonder nadere in gebreke stelling onmiddellijk in verzuim. Al onze kosten, voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor
rekening van de afnemer, zulks onverminderd onze overige rechten ter zake deze tekortkoming van de opdrachtgever. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk
begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan het ter plaatse gebruikelijke tarief.
Artikel 11 Afspraken door personeel
Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van de opdrachtnemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 12 Oplevering
Onder oplevering van het aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever, verrichten van de laatste werkzaamheden. Het werk
wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan.
Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering
door de opdrachtgever van een tussen hem en de opdrachtnemer daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 3 wordt iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg mocht
zijn van de onderhavige overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, mitsgaders van de tenuitvoerlegging daarvan uitdrukkelijk uitgesloten. De
opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor enigerlei schade bij uitvoering der overeenkomst door derden veroorzaakt. De opdrachtnemer is niet
verantwoordelijk voor bij het begin van werkzaamheden reeds aanwezig beplanting en voor de gesteldheid van de bodem. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor eventueel in de grond aanwezige vervuiling. Het uitgangspunt voor aanvang van de opdracht is schone grond, zonder puinresten en andere
onrechtmatigheden. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een CAR-verzekering (Construction All-Risk-verzekering) ten behoeve van bouwkundige
elementen. Bij schade aan kabels en leidingen als gevolg van de door ons uitgevoerde graafwerkzaamheden die niet vermeldt zijn op de opgevraagde klic-melding,
zijn wij niet aansprakelijk. Wij aanvaarden slechts de aansprakelijkheid van de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door onze verzekeraar wordt gedekt en
tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door de
verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (reeds voldane) factuurbedrag met een maximum van € 2000,00. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor de overschrijding van levertermijnen. Wij zijn niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel
opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten. Enige
erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers van ons kunnen ons op geen enkele wijze binden. Voor gebrek aan of (gevolg-) schade
door het geleverde, zijn wij nimmer aansprakelijk. Voor (gevolg)schade of gebrek veroorzaakt tijdens het verlenen van technische service door derden en de
daarbij behorende handeling(en), waaronder ook transport zijn wij nimmer aansprakelijk.
Artikel 14 Garantie
1. Er is een aangroeigarantie van één aangroeiseizoen van toepassing op bomen en plantmateriaalgeleverd door opdrachtnemer zijn geleverd. De
opdrachtgever dient voor de aangroeigarantie van één aangroeiseizoen daarnaast zorg te hebben gedragen voor een deugdelijk werkende
sproeiinstallatie die met regelmaat en naar behoefte van de beplanting op de juiste wijze wordt gebruikt. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk
voor van buiten afkomende schade zoals: verdroging, verbranding, vorstschade, schade door bestrijdingsmiddelen, schade door ongedierte, danwel
schade aan plantmateriaal veroorzaakt door teveel water o ander van buitenafkomende schade. Indien de grondbewerking (harde, verstorende lagen
doorbreken) niet door opdrachtnemer is uitgevoerd vervalt de aangroeigarantie van één aangroeiseizoen.
2. Elke vorm van garantie van opdrachtnemer vervalt indien de goederen/plantmateriaal worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders
dan volgens voorschrift.
3. De opdrachtnemer is nadat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig
werd geleverd.
4. Indien de opdrachtnemer aan opdrachtgever levert die opdrachtnemer van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en de omvang van de
garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Opdrachtnemer is nimmer tot een verdergaande
garantie ten opzichte van de opdrachtgever gehouden dan waarop opdrachtnemer ten opzicht van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Arbeid die
uitgevoerd moeten worden als gevolg van de vervanging van een garantie levering vallen dus niet onder de garantie.
5. Buiten de eventuele garantie vallen in elk geval gebreken van goederen/plantmateriaal die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige
van buiten afkomende oorzaak.
6. Indien de opdrachtnemer onder de eventuele garantie gebreken heeft doen herstellen dan wel het desbetreffende goed/plantmateriaal heeft vervangen of
de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal de opdrachtnemer niet tot enige verdere
(schade)vergoeding zijn gehouden.
Artikel 15 Vrijwaring
Opdrachtnemer zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens opdrachtgever zouden zijn.
Artikel 16 Overmacht
Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of
tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/ of vervoerders, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog,
overheidsmaatregelen, waaruit uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst, onwerkzaam weer, niet-verkrijgbaarheid van de bestelde goederen en alle andere
omstandigheden welke van dien aard zijn, dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt
deze als rechtvaardiging voor een eventuele ontbinding voor ons.
Artikel 17 Hoofdelijkheid
Indien Opdrachtnemer met twee of meer personen, c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit deze overeenkomst voortvloeien.
Artikel 18 Betalingen, tussentijds eindigen der overeenkomst en reclame
1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na de factuurdatum. Termijnfacturen dienen te zijn betaald binnen acht dagen na de factuurdatum,
tenzij anders vermeldt. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien de opdrachtnemer een langer krediet dan veertien dagen, respectievelijk acht dagen (bij termijnfacturatie) na factuurdatum toestaat, dan wel dit
ten onrechte door opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag, of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan de opdrachtnemer een rente
verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijk toegestane rentepercentage per maand of een gedeelte daarvan.
3. Aan personen in dienst van de opdrachtnemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Alle kosten voortvloeiend uit niet, of niet tijdige betaling zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.
Opdrachtnemer is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet
betaling, veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 150,-. Tevens worden
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat de opdrachtnemer zich heeft verzekerd van
de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.
Bij overlijden van de opdrachtnemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming door de opdrachtnemer, vóór de voltooiing van het werk,
zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt het bedrijf van de opdrachtnemer op
enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een
redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij- of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde,
berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgende onder algemene of
bijzonder titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel
overeenkomstige van toepassing.
De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn onder curatelenstelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever
wordt gelegd en bij het overlijden van de opdrachtgever.
Reclame dient schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. Reclame ter zake van tekortkomingen in eigenschappen dient binnen 2 dagen na
levering plaats te vinden; reclame ter zake van alle overige tekortkomingen binnen 8 dagen na de levering, dan wel binnen 8 dagen nadat de
opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien reclame niet op bovengenoemde wijze heeft
plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Gebruikelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclame. In geval van reclame is Van
der Loo Hoveniers slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen/plantmateriaal. Arbeid die
uitgevoerd moeten worden als gevolg van de vervanging van reclame vallen hier niet onder. Indien vervoer in opdracht van opdrachtnemer door derden
geschiedt, dient opdrachtgever tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van aanspraken op de
opdrachtnemer. Opdrachtnemer verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de goederen zijn vrijblijvend en bevrijden opdrachtgever niet van
zijn verplichtingen tot onderzoek van goederen. Bij gebruik en verbruik van geleverde goederen, plantmateriaal is de opdrachtgever volledig
aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties. Na het constateren van enig gebrek is opdrachtgever
verplicht om na gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende goederen onmiddellijk te (doen) staken en voorts om het
redelijkerwijs mogelijk te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van reclame niet opgeschort.

Artikel 19 Prijsverhogingen
Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op materiaalprijzen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremie, fiscale lasten, sociale lasten, invoerrechten en ander
prijsbepalende factoren, geldende op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór de oplevering enige verhoging van de prijsbepalende factoren
als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt heeft de opdrachtnemer het recht deze aan de opdrachtgever door te berekenen. De betaling op grond van dit
artikel zal geschieden dadelijk na facturering.
Artikel 20 Beeldmateriaal
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om van projecten, uitvoering werkzaamheden, geleverde materialen beeldmateriaal te maken eventueel ook voor
zakelijk gebruik (website, sociale media etc.) Tenzij door de opdrachtgever vooraf anders schriftelijk is aangegeven.
Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang deze niet geheel zijn betaald.
Tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van de opdrachtnemer. De
opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde aan
derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat de opdrachgever aan zijn betalings- en overige verplichtingen
jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgvonden en de opdrachtgever tekortschiet c.q. wij goede grond hebben te vrezen
dat de afnemer tekort zal schieten, kunnen wij, zonder voorafgaande in gebreke stelling, de geleverde goederen, diensten onverwijld terugvorderen. De
opdrachtgever verleent de opdrachtnemer en eventueel ingeschakelde derden de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan
alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden worden beschouwd, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schade en interesses te
vorderen.
Artikel 22 Retentierecht
Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van de opdrachtgever onder ons hebben, onder ons te houden totdat de afnemer aan al onze verplichtingen jegens ons,
waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht
vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware wij zelf eigenaar.
Artikel 23 Geschillen
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen
partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of deze algemene voorwaarden, zullen voor zover berechting daarvan behoort
tot de competentie ener rechtbank uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waarin het bedrijf van de opdrachtnemer is
gevestigd.
Artikel 24 Leveringsvoorwaarden voor verhuur goederen zoals tuin(tafels)
a.
De huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat af te leveren zoals hij deze ontvangen heeft. Bij het niet schoon retourneren worden er
schoonmaakkosten in rekening gebracht. Beschadigingen of manco van de door ons verhuurde of in bruikleen geleverde goederen worden tegen
vervangingswaarde of reparatiekosten berekend.
b. Alle gehuurde goederen worden in bruikleen verstrekt en deze goederen blijven ten allen tijde eigendom van Van der Loo Hoveniers. De huurder is niet
bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat de opdrachtgever/
huurder aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en de
huurder/opdrachtgever tekortschiet, c.q wij goede grond hebben te vrezen dat de huurder/opdrachtgever te kort zal schieten, kunnen wij, zonder
voorafgaand in gebreke stelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De huurder/opdrachtgever verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn
terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden worden beschouwd,
niettegaanstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interesses te vorderen.
c.
De huurder blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de door hem gehuurde goederen.
d. Alle leveringen van de door Van der Loo Hoveniers verhuurde goederen dienen door de huurder contant te worden voldaan bij het afhalen vermeerder
met het borgbedrag, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen.
e.
In huurders belang raden wij aan de gehuurde goederen voor gebruik te controleren en eventuele tekorten per omgaande aan Van der Loo Hoveniers te
melden.
f.
Reclames van breuk, tekorten worden na gebruik niet meer geaccepteerd.
g. De verhuurder dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal door de opdrachtnemer een schriftelijke
verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Indien de reclame naar het oordeel van de verhuurder juist is, zal hij
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hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen
na terugzending daarvan in de originele toestand.
De huurder is altijd aansprakelijk voor breuk, beschadiging, verlies en diefstal van de gehuurde goederen. Huurgoederen zijn door ons niet verzekerd.
Indien de huurder zich niet houdt aan de overeengekomen termijn van bruikleen, dan worden extra huur(dagen) in rekening gebracht.
Indien de huurder zich niet houdt aan de leveringvoorwaard(en) of er is sprake van breuk, beschadiging, verlies en diefstal dan kunnen de kosten
hiervan in rekening worden gebracht. Bij het niet tijdig betalen van deze kosten is de verhuurder gerechtigd rente te berekenen vanaf de dag van de
factuurdatum. Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door
de niet betaling, veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en
incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 150,-. Tevens worden
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat de verhuurder zich heeft verzekerd van de
hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.
Prijzen gelden voor max. (3 dagen) incl. dag van halen /brengen en de dag van terughalen/terugbrengen, tenzij anders overeengekomen.
Van der Loo Hoveniers is op generlei wijze aansprakelijk jegens huurder en/of derden voor gebreken aan gehuurde goederen of het door overmacht niet
leveren van de goederen.
Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook bij
huurder en/of derden ontstaan door gehuurde goederen.
Bezorgen en ophalen is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
Bij annulering van gereserveerde goederen is 50% van het verhuurbedrag verschuldigd.
Retentierecht
Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij aan de opdrachtgever/huurder onder ons hebben, onder ons te houden totdat de opdrachtgever/huurder aan al
onze verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaardigen hebben, heeft
voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware wij zelf eigenaar.

Aldus op 5-1-2015 door E.W.T.H. van der Loo, eigenaar Van der Loo Hoveniers
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, te Eindhoven onder nummer 17082988
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