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Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer;
Container(s): containers (ook CC-Containers) en de bij de containers behorende
toebehoren, zoals cc-plateaus, staanders, platen, stalen labels en de RFID-slotjes,
alsmede andere logistieke dragers en toebehoren;
CC-Container(s): een herbruikbaar transportmiddel met wielen, vervaardigd uit metaal en multiplex, die is voorzien van het Container Centralen logo en markeringen
en het meest recente hangslot uitgerust met RFID, afmetingen 1.340 mm bij 565
mm bij 1.900 mm, inclusief componenten, zoals (maar niet beperkt tot) platen en
palen die ook met Identificatietekens zijn uitgerust;
Identificatietekens: ieder teken of apparaat dat aan de CC-Containers wordt bevestigd op grond van of volgens een Overeenkomst met Opdrachtnemer of op instructie van de Poolhouder die het materiaal als onderdeel van het Poolsysteem identificeert, waaronder (maar niet beperkt tot) de meest recente hangsloten uitgerust
met RFID en metalen identificatieplaten. Door de Identificatietekens aan de CCContainers te bevestigen, worden de CC-Containers onderdeel van het Poolsysteem;
Offerte: vrijblijvend aanbod van een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst;
Opdracht: aanvaarding van een Offerte door Opdrachtgever, dan wel iedere andere
handeling van Opdrachtgever waaruit een wil blijkt om een Overeenkomst aan te
gaan met Opdrachtnemer;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waaraan Opdrachtnemer een
Offerte heeft uitgebracht, dan wel waarmee Opdrachtnemer een Overeenkomst is
aangegaan c.q. ontstaan, dan wel waarmee Opdrachtnemer een Overeenkomst
wenst aan te gaan en aan Opdrachtnemer daartoe een aanbod heeft gedaan;
Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K.G.
van Vliet Verhuur B.V., de aan haar gelieerde entiteiten en/of de door haar (eventueel) nader aan te wijzen derden of aangewezen derden;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die Opdrachtnemer met Opdrachtgever aangaat en waarop Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, dan wel iedere ander soortige verbintenis(en) die tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer mag ontstaan;
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
Poolhouder: Container Centralen A/S, gevestigd aan Sanderumvej 16, DK-5250
Odense SV, Denemarken en/of lokale vestigingen en/of dochtervennootschappen
en/of groepsvennootschappen;
Poolsysteem: het (ruil)systeem zoals uitgevoerd en gecontroleerd door Poolhouder, die zijn geïdentificeerd door de Identificatietekens en die door Poolhouder gemanaged worden;
Reparatie Quota: percentage van het maximum aan CC-Containers (container, platen en palen) die op basis van een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden
voor reparatie/onderhoud kunnen worden ingeleverd, een en ander zoals gepubliceerd per CC-Containercomponent op de website van Poolhouder en zoals nader
gedefinieerd in artikel 10;
Reparatie Quota Factor: de factor die berekend wordt door het aantal dagen van
de Overeenkomst uit hoofde waarvan CC-Containers worden verhuurd te delen
door 365 met een maximum van 1;
Reparatie Quota Jaar: de termijn van 1 jaar waarvoor een Reparatie Volume wordt
vastgesteld, beginnend op de eerste dag van maart en eindigend op de laatste dag
van februari, hetgeen slechts van toepassing is indien en voor zover er CC-Containers worden verhuurd;
Reparatie Volume: de maximaal specifieke hoeveelheid CC-Containers die op basis
van een Overeenkomst kunnen worden ingeleverd voor reparatie/onderhoud.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte die Opdrachtnemer uitbrengt, op alle aanvaardingen door Opdrachtnemer van een aan haar gedaan aanbod en op alle Overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit met Opdrachtgever.
Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke
Overeenkomst en voor zover Opdrachtnemer daarbij vertegenwoordigd wordt
door een daartoe krachtens de statuten van Opdrachtnemer bevoegde functionaris. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere c.q. latere
Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt expliciet
van de hand gewezen ex artikel 6:225 lid 3 BW. Indien de algemene voorwaarden
van Opdrachtnemer en Opdrachtgever naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat
bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer
prevaleren.
Opdrachtgever stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op
latere Overeenkomsten / rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.
De Offerte en / of de Overeenkomst wordt aangegaan onder de uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde dat deze Algemene Voorwaarden daarop uitdrukkelijk van toepassing zijn.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden onverkort van toepassing.
Opdrachtnemer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke wijziging geschiedt schriftelijk en heeft werking binnen twee
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kalenderweken nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever de gewijzigde versie van
deze Algemene Voorwaarden heeft toegestuurd. Verzending geschiedt per e-mail
en/of gewone post.
Offerte
Alle door Opdrachtnemer uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
Opdrachtnemer kan niet aan een Offerte gehouden worden indien deze Offerte
een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door Opdrachtgever redelijkerwijs als
zodanig herkend kan worden.
De Offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende 14 dagen.
Schriftelijke Opdrachten en Offerteaanvragen van Opdrachtgever dienen vergezeld
te gaan van een duidelijke omschrijving van de te leveren c.q. huren goederen en/of
diensten.
Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte
gegevens en hierop haar Offerte baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of
onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtnemer een Opdracht van Opdrachtgever aanvaardt c.q. Opdrachtgever een Offerte van Opdrachtnemer accepteert, heeft Opdrachtnemer het recht
om deze aanvaarding c.q. dit vrijblijvende Offerteaanbod binnen een periode van 7
werkdagen te herroepen.
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, kleuren, gewicht-, maat-, en prijsopgaven die door Opdrachtnemer zijn vervaardigd zijn vrijblijvend en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter
hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare Offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Opdracht wordt verleend, worden deze bescheiden binnen 14 dagen na
een daartoe door Opdrachtnemer gedaan verzoek op kosten van de Opdrachtgever
aan haar geretourneerd. Tevens geldt onverkort haar auteursrecht alsmede alle
overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.
Wanneer de Offerte niet wordt geaccepteerd, is Opdrachtnemer gerechtigd alle redelijke kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de Offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de Offerte heeft bedongen.
Totstandkoming en inhoud van Overeenkomsten
Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een door Opdrachtnemer
uitgebrachte Offerte al dan niet schriftelijk heeft aanvaardt, dan wel zodra een door
Opdrachtgever gegeven Opdracht al dan niet schriftelijk door Opdrachtnemer is
bevestigd, dan wel zodra Opdrachtnemer enige vorm van uitvoering geeft aan een
in het verlengde van de Opdracht liggende uitvoeringshandeling en Opdrachtgever
daar niet dezelfde dag nog tegen ageert.
Overeenkomsten alsmede wijzigingen daarop kunnen alleen schriftelijk worden
aangegaan door een daartoe krachtens de statuten van Opdrachtnemer bevoegde
functionaris dan wel anderszins door Opdrachtnemer aangewezen bevoegde personen. Opdrachtnemer is niet gebonden aan eventuele Overeenkomsten alsmede
wijzigingen daarop met medewerkers van Opdrachtnemer, tenzij deze schriftelijk
door een krachtens de statuten van Opdrachtnemer bevoegde functionaris dan wel
anderszins een door Opdrachtnemer aangewezen bevoegd persoon is bevestigd.
Huurperiode
De huurperiode wordt vastgesteld in één of meer hele dagen en vangt aan op het
tijdstip zoals in de Overeenkomst overeengekomen, dan wel - als dit eerder in tijde
gelegen is - op de dag dat de gehuurde goederen c.q. Containers aan Opdrachtgever
ter beschikking staan.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is een overeengekomen einddatum
indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk op de dag, waarop de gehuurde goederen
c.q. Containers compleet door Opdrachtnemer na een volledige inspectie en in
goede staat in ontvangst zijn genomen. Na het verstrijken van een overeengekomen indicatieve einddatum is Opdrachtnemer gerechtigd te eisen dat de gehuurde
goederen c.q. Containers binnen één werkdag aan haar worden geretourneerd.
Opdrachtgever dient de gehuurde goederen c.q. Containers op de laatste dag van
de overeengekomen einddatum of bij gebreke daarvan indien de gehuurde goederen c.q. Containers de volgende dag niet meer door Opdrachtgever worden ingehuurd voor 12.00 uur aan Opdrachtnemer te retourneren. Doet Opdrachtgever
dit niet, dan is Opdrachtnemer gerechtigd een extra dag huur bij Opdrachtgever in
rekening te brengen.
De huurperiode kan tot aan de retournatie en enkel met de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtnemer, zowel in geschrift als telefonisch door Opdrachtgever
worden verlengd.
Bij gelegenheid van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, is Opdrachtgever verplicht voor eigen rekening en risico alle Identificatietekens te retourneren. Indien Opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting de Identificatietekens op de beëindigingsdatum te retourneren, is Opdrachtgever verplicht de dan
geldende daghuur te betalen totdat de Identificatietekens zijn terug geleverd dan
wel de vervangingswaarde is vergoed. Opdrachtnemer is daarenboven gerechtigd
om vergoeding van alle kosten die verband houden met het terugkrijgen van de
Identificatietekens en/of de Containers te vorderen.
Indien en voor zover Identificatietekens ontbreken bij gelegenheid van retour,
wordt de compensatie voor verlies of beschadiging berekend op basis van de dan
door Poolhouder gehanteerde prijslijst.
De kosten van daghuur, verlies of beschadiging worden berekend in overeenstemming met de dan geldende prijslijst en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment
van het verstrekken van een factuur door Opdrachtnemer.
Aflevering, retournering en risico
Levering door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derde(n) van goederen
geschiedt “af depot” (“ex works”) van Opdrachtnemer. Voor de interpretatie van
de leveringscondities wordt verwezen naar de op het moment van het sluiten van
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de Overeenkomst laatst gepubliceerde versie van de "Incoterms 2010". Het risico
voor goederen gaat van Opdrachtnemer over op Opdrachtgever op het moment
van levering van de goederen.
Opgegeven termijnen waarbinnen de goederen moeten zijn geleverd, worden door
Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en kunnen nimmer worden beschouwd
als fatale termijn, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien de termijn, waarbinnen de goederen door Opdrachtnemer worden geleverd,
is uitgedrukt in werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij
deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid
dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, weekenddag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
Als levering van de goederen zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals is omschreven in het vorige lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de
overeengekomen dag van levering.
Bij de vaststelling van de leveringstermijn gaat Opdrachtnemer ervan uit dat zij de
goederen kan leveren onder de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en omstandigheden waarop Opdrachtnemer haar Offerte heeft gebaseerd.
Indien Opdrachtnemer de goederen niet kan leveren binnen de gestelde termijn als
gevolg van overmacht of voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, heeft Opdrachtnemer recht op verlenging van de termijn waarbinnen de goederen zouden worden geleverd, zodanig van duur als redelijkerwijs voortvloeit uit
die overmacht of de voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheid.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan bij niet of niet tijdige levering
van goederen door Opdrachtnemer de Overeenkomst te ontbinden, haar verplichtingen op te schorten en/of schadevergoeding te vorderen dan nadat zij Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden.
Indien de levering van goederen wordt vertraagd door factoren die voor rekening
en risico van Opdrachtgever komen, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende kosten en schade door Opdrachtgever te worden vergoed.
Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, waarbij
iedere deellevering als afzonderlijke transactie door Opdrachtnemer gefactureerd
kan worden.
De goederen worden geacht aan Opdrachtnemer te zijn geretourneerd en het risico
hiervan te zijn overgegaan op Opdrachtnemer op het moment dat Opdrachtgever
de goederen op het overeengekomen tijdstip en een door Opdrachtnemer aan te
wijzen locatie aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld en de goederen
door Opdrachtnemer na volledige inspectie in ontvangst zijn genomen.
Prijzen en tarieven
Bij gebrek aan een overeengekomen vaste prijs, worden prijzen in rekening gebracht conform de op het moment van uitvoering gehanteerde tarieven van Opdrachtnemer.
Alle door Opdrachtnemer gehanteerde dan wel tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen prijzen en tarieven zijn in Euro en exclusief de verschuldigde omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, vrachtkosten,
leveringskosten, en/of overige van overheidswege of anderszins opgelegde belastingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
In de prijzen zijn slechts begrepen de in de Overeenkomst met name aangeduide
bestandsdelen.
Evidente reken- en/of schrijffouten in de prijzen en/of tarieven van Opdrachtnemer
kunnen door haar met terugwerkende kracht en eenzijdig worden hersteld.
Opdrachtnemer is gerechtigd haar prijzen en tarieven te allen tijde eenzijdig aan te
passen c.q. te verhogen.
De door Opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf het tijdstip
zoals in de Overeenkomst overeengekomen, dan wel – als dit eerder in tijde gelegen is – vanaf de dag waarop de gehuurde goederen c.q. Containers aan Opdrachtgever ter beschikking staan, tot en met de dag waarop de gehuurde goederen c.q.
Containers overeenkomstig artikel 5.3. in goede staat aan Opdrachtnemer zijn terugbezorgd.
Alle dagen van het jaar tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode
en dientengevolge voor de berekening van de huurprijs, tenzij anders overeengekomen.
Betalingen
Betaling geschiedt middels automatische incasso van het bij Opdrachtnemer bekende bankrekeningnummer van Opdrachtgever, waartoe Opdrachtgever direct
met ondertekening van de Overeenkomst een onherroepelijke incassomachtiging
verstrekt aan Opdrachtnemer.
In andere gevallen dient betaling contant of giraal plaats te vinden.
Opdrachtnemer heeft het recht periodiek, dan wel na het einde van de huurperiode
c.q. levering van de goederen c.q. diensten, te factureren. Opdrachtnemer kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de (overeengekomen) prijs verlangen.
In alle gevallen dient betaling uiterlijk te geschieden binnen veertien dagen ná de
factuurdatum. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim in het geval zij niet binnen deze termijn(en) volledig aan de betalingsverplichting voldoet. Opdrachtnemer
heeft vanaf dat moment naast de in artikel 8.6 geregelde boete recht op vergoeding
van een rente van 2 % per kalendermaand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke
handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. Deze rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
Opdrachtgever dient ter meerdere zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen op eerste verzoek een door Opdrachtnemer vast te stellen waarborgsom op een door Opdrachtgever aan te houden en nader aan te geven bankrekening te storten, dan wel ten genoegen van Opdrachtnemer een ander vorm
van zekerheid te stellen.
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Telkens indien een uit hoofde van de Overeenkomst door Opdrachtgever verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, dan wel later wordt gestorneerd, verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vanaf de vervaldag een direct
opeisbare boete van 1,5 % per kalendermaand van de verschuldigde huurprijs van
dat bedrag berekend per kalendermaand, waarbij voor de berekening van de ten
deze overeengekomen contractuele boete, elke ingetreden maand als volle maand
te gelden heeft. Dit met een minimum van € 500,-- (exclusief BTW) per maand.
Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn
(betalings-)verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval
van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen
15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 150,-- (exclusief
BTW). Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening
van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is niet gerechtigd om over te gaan tot verrekening, dan wel opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is gerechtigd alle verbintenissen welke zij uit welke hoofde dan ook
jegens Opdrachtgever op zich heeft genomen, onmiddellijk tot nadere orde op te
schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens Opdrachtnemer niet nakomt.
Bij annulering door Opdrachtgever blijft Opdrachtgever gehouden tot nakoming
van alle verplichtingen uit de Overeenkomst als ook tot vergoeding van de daardoor
voor Opdrachtnemer ontstane schade, waaronder begrepen de gemaakte kosten,
winstderving, reservering van productiecapaciteit, renteverlies, ongeacht de reden
voor de annulering, dan wel opschorting.
Opdrachtgever is bij deelname met het gehuurde goederen c.q. Containers aan het
Poolsysteem uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen om te kunnen deelnemen aan het Poolsysteem, dan wel enig andere door
de Poolhouder opgelegde verplichting. Gedurende de Overeenkomst wordt het
recht op het gebruik van de Containers aan de Poolhouder overgedragen en wordt
de Opdrachtgever gebruiker van het Poolsysteem voor dezelfde hoeveelheid Containers.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Gebruik van de goederen c.q. Containers
Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde goederen c.q. Containers veilig bewaren en behandelen en is verantwoordelijk voor misbruik, verkeerd gebruik en/of
andere schade die aan de goederen c.q. Containers wordt aangebracht met uitzondering van gewone slijtage. Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies of wezenlijk
beschadiging en voor waardeverlies als gevolg van nalatigheden in de opslag of behandeling van de geleverde goederen, dit ter hoogte van de vervangingswaarde.
De vervangingswaarde wordt indien mogelijk vastgesteld aan de hand van de richtlijnen zoals gehanteerd door Poolhouder.
De ter beschikking gestelde Containers mogen gedurende de huurperiode, dan wel
zolang de eigendom niet door Opdrachtgever is verkregen, niet worden aangepast,
vervangen, geverfd, van (andere) merktekens, symbolen of namen worden voorzien en/of op een andere wijze worden gewijzigd.
De goederen c.q. Containers mogen alleen gebruikt worden met de originele accessoires en reserveonderdelen, zoals de door Opdrachtnemer geleverde planken en
staanders e.d.
De goederen c.q. Containers mogen alleen worden gebruikt voor het vervoer van
potplanten, snijbloemen en dergelijke en uitsluitend voor zover dat vervoer deel
uitmaakt van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om de goederen c.q. Containers te gebruiken voor het
vervoer, de behandeling of opslag van goederen die de goederen c.q. Containers
kunnen besmetten met een geur, residu of smaak als gevolg waarvan de goederen
c.q. Containers onbruikbaar kunnen zijn voor het bedoelde gebruik en/of gebruik
door derde partijen.
Opdrachtgever is verplicht om binnen vijf kalenderdagen na een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek van Opdrachtnemer een naar waarheid ingevuld volledig en
compleet schriftelijk overzicht te overleggen waaruit volgt waar - in een voorkomend geval - de gehuurde goederen c.q. Containers zich bevinden, zulks op straffe
van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 12,50 per Container en € 2,50 per Containerplaat per dag.
Containers, alle door Opdrachtnemer verstrekte toebehoren daaronder begrepen,
mogen buiten de onderneming van Opdrachtgever niet aan het Poolsysteem deelnemen, tenzij de betreffende Containers worden gebruikt voor het laden/ontladen
op het bedrijventerrein van deze medecontractant en daarna door Opdrachtgever
direct worden teruggenomen, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor
matiging vatbare boete van € 12,50 per Container en € 2,50 per Containerplaat per
dag. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan kunnen Containers die zich buiten het bedrijventerrein van Opdrachtgever bevinden door Opdrachtnemer worden teruggeroepen, zonder enige compensatie aan Opdrachtgever verschuldigd te
zijn.
Het is Opdrachtgever slechts toegestaan een Container maximaal te belast met een
gewicht van 375 kilogram per Container, zulks gelijkelijk verdeeld over de gebruikte
Containerplaten.
Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd en gerechtigd gedurende een huurperiode
de door haar aan Opdrachtgever verstrekte goederen c.q. Containers te controleren, dan wel te doen controleren, waartoe Opdrachtgever Opdrachtnemer bij het
tot stand komen van een Overeenkomst op voorhand alle medewerking toezegt,
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daaronder begrepen het verstrekken tot de noodzakelijk toegang tot (het) (de) bedrij(f)ven waar de goederen c.q. Containers zich bevinden.
Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor gedurende een huurperiode de gehuurde goederen c.q. Containers te vervangen.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kosten door te berekenen aan Opdrachtgever in het geval Poolhouder veranderingen aanbrengt aan Containers.
Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Opdrachtgever uitgevoerd, met uitzondering van CC-containers. De Opdrachtgever mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl
hierbij alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
Stalen labels en RFID-slotjes blijven te allen tijde eigendom van Poolhouder. In het
geval van verlies of beschadiging van de betreffende labels en RFID-slotjes is de
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd overeenkomstig
de normen / voorwaarden van Poolhouder.
Reparatie Quota CC-Containers
In afwijking van artikel 9.11, worden alle noodzakelijke onderhouden, reparaties en
vervangingen aan CC-Containers gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitgevoerd door Poolhouder overeenkomstig het Reparatie Volume.
Indien Opdrachtgever CC-Containers ter reparatie aan Opdrachtnemer c.q. Poolhouder wenst af te geven die niet langer beschikken over c.q. zijn voorzien van de
daartoe vereiste Identificatietekens, is Opdrachtnemer gerechtigd deze CC-Containers ter reparatie / vervanging te weigeren en/of is zij gerechtigd de volledige reparatie- en/of vervangingskosten van deze CC-Containers bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
Het Reparatie Volume wordt berekend door het Reparatie Quota te vermenigvuldigen met het aantal CC-Containers dat op basis van een specifieke Overeenkomst
is aangewezen en vervolgens vermenigvuldigd met de Reparatie Quota Factor.
Het Reparatie Quota staat gepubliceerd op de website van Poolhouder, is van toepassing op de CC-Containers en geldt voor alle deelnemers aan het Poolsysteem. In
afwijking op het voorgaande is de Reparatie Quota op de CC-Containerplaten
slechts van toepassing indien en voor zover door Opdrachtgever RFID CC-Containers inclusief CC-Containerplaten van Opdrachtnemer worden afgenomen, waarbij
rekening gehouden wordt met een maximum van 3 CC-Containerplaten per gehuurde RFID CC-Container. Indien niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, is
artikel 9.11 integraal op de CC-Containerplaten van toepassing.
Met betrekking tot Overeenkomsten voor onbepaalde duur wordt het ongebruikte
Reparatie Volume op nul gezet aan het einde van een Reparatie Quota Jaar. Ieder
ongebruikt Reparatie Volume vervalt per het einde van het Reparatie Quota Jaar
en een nieuw Reparatie Quotum, geldig voor het opvolgende Reparatie Quota Jaar
of enig onderdeel daarvan dat overeenstemt met het restant van de Overeenkomst, zal gaan gelden.
Voor Overeenkomsten van bepaalde duur wordt het ongebruikte Reparatie Volume
op nul gesteld aan het einde van de contractduur. Ieder ongebruikt Reparatie Volume zal alsdan vervallen.
Indien en voor zover Opdrachtgever CC-Containers bij Opdrachtnemer inlevert
voor reparatie en onderhoud boven het Reparatie Volume, zal een vergoeding in
overeenstemming met de dan geldende prijslijst van Poolhouder in rekening worden gebracht die onmiddellijk bij ontvangst van de factuur betaald dient te worden.
Het Reparatie Quota dat is vastgesteld voor en toepasselijk is op ieder verschillend
component van de CC-Container (container, platen en palen) wordt gepubliceerd
op de website van Poolhouder.
Opdrachtgever is gerechtigd om zijn quotumvolume geheel of gedeeltelijk aan een
derde over te dragen die deelneemt aan het Poolsysteem, mits Opdrachtnemer
daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd.
Opdrachtnemer is tezamen met Poolhouder gerechtigd om eens per jaar eenzijdig
het toepasselijke Reparatie Quota wezenlijk te wijzigen voor alle componenten. De
wijziging wordt gepubliceerd op de website van Poolhouder uiterlijk een maand
voor het einde van het Reparatie Quota Jaar.
Boekhouding
Opdrachtgever is verplicht om een boekhouding en registratie bij te houden en de
hoeveelheid gehuurde goederen c.q. Containers op basis van enige Overeenkomst
op een deugdelijke wijze in een boekhoudsysteem te administreren.
Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk het overzicht te bewaren op de
gehuurde goederen c.q. Containers die aan hem zijn toevertrouwd en/of de registratie van de hoeveelheid gehuurde goederen c.q. Containers in zijn boekhouding/administratie bij te houden.
Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer gerechtigd is om de voorraad gehuurde
goederen c.q. Containers op ieder gewenst moment te inspecteren en om aanvullende vergoedingen te heffen of compensatie te verlangen aan de hand van de dan
geldende prijzen c.q. tarieven voor ontbrekende of extra onderdelen of componenten als de voorraad niet correspondeert met de Overeenkomst. Opdrachtgever zal
samenwerken bij de monitoring van het voldoen aan de Overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden. Aanvullende vergoedingen en compensaties zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontvangst van de factuur door Opdrachtgever.
Duur en beëindiging overeenkomsten
Iedere Overeenkomst wordt aangegaan op basis van daghuur, termijnhuur of jaarhuur, zulks zoals aangegeven in de Overeenkomst.
Overeenkomsten op basis van termijnhuur eindigen automatisch na het verstrijken
van de overeengekomen periode.
Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen door iedere Partij schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van zes
maanden. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan gedurende die bepaalde tijd
niet door Opdrachtgever worden beëindigd.
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Beëindiging door Opdrachtgever overeenkomstig het vorige lid geeft Opdrachtgever niet het recht op terugbetaling of creditering van betalingen die verricht zijn of
verricht moeten worden op grond van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer is gerechtigd naar haar oordeel in het belang van het Poolsysteem
en bij beëindiging van een Overeenkomst die zij en/of Poolhouder met een derde
partij heeft gesloten, de goederen c.q. Containers terug te vorderen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer bij het terughalen van de goederen c.q. Containers ondersteunen en zijn volledige medewerking verlenen, alsmede daartoe de nodige informatie verstrekken.
Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd, indien
de gehuurde goederen c.q. Containers nadat de Overeenkomst is geëindigd niet
(tijdig) worden geretourneerd. Deze vergoeding is gelijk aan de daghuur die berekend wordt op het moment waarop de Overeenkomst is geëindigd tot het moment
waarop alle uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking
gestelde goederen c.q. Containers zijn geretourneerd. Indien de uit hoofde van de
Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen c.q. Containers in het geheel niet en/of niet in goede orde aan Opdrachtnemer kunnen worden geretourneerd, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de vervangingswaarde
verschuldigd. De vervangingswaarde wordt indien mogelijk vastgesteld aan de
hand van de richtlijnen zoals gehanteerd door Poolhouder.
Opdrachtnemer behoudt na beëindiging van de Overeenkomst volledige aanspraak
op nakoming van alle uit de Overeenkomst voor Opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder doch niet uitsluitend, het recht op betaling van huur, boetes, vergoeding van schade aan zaken c.q. vermissing daarvan.
Opdrachtnemer heeft het recht, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist
alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:
a. Opdrachtgever op enigerlei wijze in verzuim is;
b. Opdrachtnemer goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
c. Opdrachtgever failleert c.q. het faillissement is aangevraagd, (voorlopige) surseance verkrijgt c.q. in aangevraagd, wordt opgenomen in een (wettelijke)
schuldsaneringsregeling c.q. is aangevraagd of een buitengerechtelijk akkoord
aanbiedt c.q. doet aanbieden;
d. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of verkocht;
e. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
f.
indien er andere veranderingen in de omstandigheden die Opdrachtgever betreffen plaatsvinden die de betreffende Overeenkomst beïnvloeden;
g. Opdrachtnemer Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
Indien de Overeenkomst overeenkomstig het vorige lid wordt beëindigd dan wel
één van de in het vorige lid genoemde omstandigheden zich voordoet, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Overeenkomst overeenkomstig het vorige lid door Opdrachtnemer wordt
opgeschort, is Opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te voldoen gedurende de periode van opschorting.
Reclames
Opdrachtgever is verplicht bij levering de goederen c.q. Containers te controleren
op eventuele gebreken, beschadigingen, ontbrekende onderdelen, e.d. en deze
binnen twee kalenderdagen schriftelijk bij Opdrachtnemer te reclameren. Hierna
vervalt ieder recht zulks te doen en worden alle gebreken, beschadigingen, e.d. geacht te zijn ontstaan na (af)levering en / of gedurende de tijd der terbeschikkingstelling, zodat Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is.
Overige gebreken of reclames / klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk
binnen twee kalenderdagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt bij Opdrachtnemer te worden ingediend. Deze bepaling dient te
worden nageleefd op straffe van verval van recht.
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te allen tijde voldoende in de gelegenheid te
stellen eventuele tekortkomingen te verhelpen, zulks op straffe van verval van
welke aanspraak en of garantie dan ook.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend en wel binnen 14 dagen ná de factuurdatum. Na het verstrijken van die
termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het
desbetreffende factuurbedrag verschuldigd.
Het indienen van reclame heft de verplichtingen van Opdrachtgever niet op, noch
komt aan Opdrachtgever het recht toe haar verplichtingen op te schorten.
Het recht op reclame verjaart in ieder geval na verloop van 6 maanden na levering
van de goederen c.q. Containers.
Verzekeringen en schade
Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehuurde goederen c.q. Containers, zulks gedurende de gehele huurperiode vanaf het tijdstip van
levering tot retournering aan Opdrachtnemer.
Opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de goederen c.q. Containers zorg te dragen.
Opdrachtgever is verplicht de goederen c.q. Containers tegen vervangingswaarde
te verzekeren en verzekerd te houden ter zake van alle schade, risico, vermissing
en diefstal. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Opdrachtnemer inzage te verlenen in of een afschrift ter hand te stellen van de verzekeringspolis,
alsmede van de onderliggende voorwaarden en een bewijs waaruit volgt dat de in
de verzekeringspolis bedoelde premie tijdig is voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst
over te gaan.
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Indien de goederen c.q. Containers als gevolg van een schade of een risico verloren
gaan of beschadigd raken, dan dient de hiervoor door de verzekering te betalen
vergoeding direct aan Opdrachtnemer te worden uitbetaald of - indien toegestaan
- dient de vordering op de verzekeringsmaatschappij te worden verpand aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij een onherroepelijke
volmacht om de toekomstige vordering op de verkeringsmaatschappij aan zichzelf
te verpanden. De Opdrachtgever is verplicht, zijn verzekeringmaatschappij(en) van
de ten deze overeengekomen verplichting en volmacht in kennis te stellen en op
eerste verzoek aan Opdrachtnemer de namen en adressen van zijn verzekeringsmaatschappij(en) mede te delen.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, inclusief gevolgschade, die direct
of indirect het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst of enig andere contractuele of
niet-contractuele verplichting jegens Opdrachtnemer.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan
de gehuurde goederen c.q. Containers toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend schade door beschadiging,
vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en total-loss van de gehuurde
goederen c.q. Containers, alsmede de omzet en/of winstderving vanwege het niet
(langer) kunnen verhuren van de gehuurde goederen c.q. Containers. Opdrachtgever wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of Opdrachtgever aan de schade van
de gehuurde goederen c.q. Containers schuld heeft.
Opdrachtgever is in het geval van verlies, vermissing, verduistering, vervreemding,
total-loss of diefstal verplicht tot vergoeding van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen c.q. Containers waarbij de vervangingsprijs indien mogelijk wordt
bepaald aan de hand van de richtlijnen zoals gehanteerd door Poolhouder. In geval
herstel c.q. reiniging nog mogelijk is, verplicht Opdrachtgever zich tot vergoeding
van de reparatie- c.q. reinigingskosten die hiermee gemoeid zijn. Daarnaast blijft
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Opdrachtnemer geleden schade, zoals omzet- en/of winstderving, etc. Opdrachtnemer is gerechtigd ter incasso van deze kosten gebruik te maken van een haar verstrekte incassomachtiging.
Met betrekking tot de door Opdrachtnemer geconstateerde gebreken rust op haar
geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening waaruit
de kosten voor reiniging en / of herstel volgen. Gedurende de periode die nodig is
voor reiniging en / of herstel van schade aan de gehuurde zaken wordt de huurperiode dienovereenkomstig verlengd, met dien verstande dat Opdrachtgever zich
verplicht tot vergoeding van de daghuur over de periode (berekend per dag) welke
is gemoeid met de periode die nodig is voor reiniging en / of herstel van schade.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat zij de gehuurde goederen c.q. Containers na herstel / reparatie
heeft terugontvangen bij de Opdrachtgever te reclameren dat de gehuurde goederen niet in goede staat zijn terugontvangen.
Schade, gebreken of tekorten aan de gehuurde goederen c.q. Containers, veroorzaakt binnen de periode waarin Opdrachtgever voor de gehuurde goederen c.q.
Containers verantwoordelijk is, dient onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na
ontdekking schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer. Na ontdekking van
een gebrek, tekort of beschadiging aan de gehuurde goederen c.q. Containers, zet
Opdrachtgever het gebruik ervan niet voort dan na schriftelijk overleg met Opdrachtnemer. Laat Opdrachtgever (tijdig) overleg met Opdrachtnemer na, dan
komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Opdrachtgever.
In geval van diefstal / vermissing van de gehuurde goederen c.q. Containers is Opdrachtgever verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Opdrachtnemer te melden en van de diefstal / vermissing aangifte te doen bij de politie. Tevens is Opdrachtgever verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Opdrachtnemer te overleggen. In dit geval geldt de datum waarop de gehuurde goederen c.q. Containers zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode.
Alle kosten ten gevolge van overbelasting en / of ondeskundig gebruik zijn voor
rekening van Opdrachtgever. Defecten die veroorzaakt zijn door ondeskundig gebruik van de gehuurde goederen c.q. Containers of gebruik voor andere doeleinden, dan die waarvoor de gehuurde goederen c.q. Containers geschikt zijn, dan wel
door onvoldoende dagelijks onderhoud, overbelasting of verkeerde plaatsing zijn
voor rekening van Opdrachtgever.
In het geval overeengekomen is dat de gehuurde goederen c.q. Containers aan het
eind van de huurtermijn door Opdrachtnemer zullen worden afgehaald, zal Opdrachtgever de goederen c.q. Containers na voorafgaande mededeling voor
transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze
verplichting worden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van welke schade van Opdrachtgever dan ook, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer
zelf en/of haar statutaire bestuurders.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle kosten die Opdrachtnemer
maakt en/of schade die zij lijdt - inclusief kosten van juridische- en rechtsbijstand en die direct, dan wel indirect in verband kan worden gebracht met de uitvoering,
dan wel een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel deze
Algemene Voorwaarden.
Overmacht
Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten
voor de duur van een overmachtsituatie.
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Indien Opdrachtnemer als gevolg van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd is
uitvoering te geven aan de Overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat
daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Opdrachtnemer ontstaat.
Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar
verbintenis had moeten nakomen.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder
worden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken
of onredelijk bemoeilijken) uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, ziekte van het personeel van Opdrachtnemer, onlusten, revoluties en/of oorlogen, een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de uitvoering van de opdracht, brand en/of storing in het
bedrijf van Opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven dan die van Opdrachtnemer, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, een
algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen
van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare
stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk
is en algemene vervoersproblemen.
Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van alle aan Opdrachtgever verhuurde
goederen c.q. Containers. Indien met Opdrachtgever een (huur)koop is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomst met Opdrachtgever geleverde en nog te leveren goederen c.q. Containers
voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit welke
hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Onder de verplichtingen van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het betalen van
de koopprijs van de geleverde en nog te leveren goederen c.q. Containers, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van
schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.
Opdrachtnemer is bij tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens Opdrachtnemer gerechtigd, de geleverde goederen c.q. Containers onmiddellijk terug te nemen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer
op volledige schadevergoeding door Opdrachtgever wegens zijn toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst met Opdrachtnemer.
Opdrachtgever zal zich in voorkomende gevallen jegens Opdrachtnemer nimmer
op een retentierecht beroepen, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet
voor matiging vatbare boete van € 12,50 per Container en € 2,50 per Containerplaat
per dag.
Opdrachtgever is niet bevoegd de gehuurde goederen c.q. Containers alsmede de
onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen c.q. Containers te verpanden
of op enigerlei andere wijze te bezwaren of bij c.q. aan derden in gebruik te geven.
Deze bepaling heeft een goederenrechtelijke werking.
Indien derden op de gehuurde goederen c.q. Containers alsmede de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen c.q. Containers, beslag leggen of anderszins aanspraken willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht zulks binnen vierentwintig uur telefonisch aan Opdrachtnemer te melden en zulks schriftelijk binnen
dezelfde termijn te bevestigen, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet
voor matiging vatbare boete van € 12,50 per Container en € 2,50 per Containerplaat
per dag, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om eventuele schade in
de meest ruime zin van het woord, aan Opdrachtnemer te vergoeden, de vervangingswaarde van de Container en toebehoren daaronder begrepen.
Opdrachtgever is gehouden de gehuurde goederen c.q. Containers en/of de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen c.q. Containers overeenkomstig artikel
14 op adequate wijze te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal,
verduistering en beschadiging. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer daartoe inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
Indien Opdrachtnemer haar eigendomsrechten voor wat betreft de door haar aan
Opdrachtgever geleverde c.q. gehuurde goederen c.q. Containers wil uitoefenen, is
Opdrachtgever voorshands gehouden daaraan onvoorwaardelijk mee te werken en
onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer te verlenen om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden om deze
mee te kunnen nemen. Eén en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer
op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst
met Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal Nederlands
recht van toepassing zijn.
De eventuele werking van het Weens Koopverdrag is evenwel uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen naar aanleiding van Overeenkomsten zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij en beslist worden door de bevoegde rechter te Den
Haag, tenzij Opdrachtnemer ervoor kiest het geschil aanhangig te maken bij de
rechter die bevoegd is in de plaats waar de Opdrachtgever is gevestigd of zijn woonplaats heeft.

