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I. VOORAFGAANDE OPMERKING
De volgende randvoorwaarden zijn bedoeld om de vergelijkbaarheid van aanbiedingen voor
de verhuur van bekistingen en ondersteuningen voor bouwbedrijven te vergroten en zo de
concurrentie te bevorderen. De randvoorwaarden zijn bedoeld om contractonderhandelingen
te vergemakkelijken en misverstanden of vertragingen als gevolg van onduidelijke
contractopstelling te helpen voorkomen.
II ALGEMENE REGELGEVING
1. De voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur en de daarbij horende aanvullende
diensten.
2. Alle voorschriften in de specifieke montage- en gebruikshandleidingen van de verhuurder,
alsmede de wetgeving op het gebied van arbeidsveiligheid bij gebruik van de gehuurde
artikelen, volgens de op dat moment geldende versie, dienen door de huurder in acht te
worden genomen. De gebruikshandleiding dient gratis ter beschikking van de huurder te
worden gesteld. De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de niet naleving
van de geldende wetgeving m.b.t. de coördinatie van bouwplaatsen, in het bijzonder wat
betreft montage-instructies, risicoanalyses en andere veiligheidsrelevante werkprocessen van
de huurder.
3. De verhuurder is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Gebruik van de gehuurde
artikelen, in combinatie met eigen onderdelen van de huurder of onderdelen van andere
fabrikanten is geheel voor risico van de huurder.
4. De huurder is verantwoordelijk voor de verhuurartikelen op de plaats van gebruik en dient
defecte onderdelen te scheiden en niet te gebruiken. De huurder dient de gehuurde zaken
zorgvuldig te beveiligen tegen diefstal. Bij diefstal is hij derhalve verplicht om aangifte te
doen bij de politie en om de verhuurder hiervan onmiddellijk, schriftelijk, op de hoogte te
stellen. Een kopie van het politierapport moet naar de verhuurder worden gestuurd.
5. Voor de overdracht van de verhuurartikelen naar een andere locatie dan de in de
huurovereenkomst genoemde bouwplaats, is de uitdrukkelijke toestemming van de
verhuurder vereist.
6. Onderverhuur is niet toegestaan.
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III. HUUROVEREENKOMST EN AANVULLENDE DIENSTEN
1. Het huurcontract moet het materiaal en de aanvullende diensten definiëren. Bij ontbreken
van een specifieke huurovereenkomst is de laatste offerte van de verhuurder bindend.
2. De minimale huurperiode is een door de verhuurder vast bepaalde periode. De huurperiode
begint op de dag waarop de verhuurartikelen het magazijn van de verhuurder verlaten en
eindigt bij terugkeer in het contractueel overeengekomen huurmagazijn.
3. Onderbreking van de huurperiode wordt niet toegestaan. Er wordt geen korting verleend
op facturen voor verhuur en aanverwante diensten.
4. Tenzij anders overeengekomen voldoen de huurartikelen aan de richtlijnen opgenomen in
de Belgische GSV richtlijn, kwaliteitscriteria voor betonbekistingen.
5. Normale slijtage bij gebruik volgens de voorschriften in de specifieke montage- en
gebruikshandleidingen is bij de huurprijs inbegrepen. Correct gebruik door de huurder
veronderstelt de naleving van de Belgische GSV richtlijn, kwaliteitscriteria voor
betonbekistingen. Schade aan de verhuurartikelen door oneigenlijk gebruik wordt uitsluitend
hersteld door de verhuurder, die materiaal en werkuren volledig zal aanrekenen aan de
huurder.
6. Het risico van het gebruik van de verhuurartikelen is voor rekening van de huurder. De
wettelijke aansprakelijkheid van de verhuurder blijft onaangetast.
7. De ondersteunende diensten en hun respectievelijke kosten worden afzonderlijk
aangerekend aan de huurder: deze hebben meer bepaald betrekking op de volgende
aanvullende diensten:
Engineeringdiensten
1) (principe)bekistingsplannen bij aanvang werkenindexaanpassingen
2) bekistingsplannen
3) cyclusplanning
4) statische berekeningen
5) montageplannen
6) aanzichtplannen (paneelschikking, naden, ankergatenpatroon,… ) bij
zichtbetonwerken
7) studies in BIM
8) specifieke 3D-aanzichten en daaruit afgeleide 2D-plannen
Logistieke diensten
1)
2)
3)
4)

handlingskosten
transportkosten
reinigen
reparatie
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Coördinatie op bouwplaatsen
1)
2)
3)
4)

voormontage
demontage
training
projectsupervisie

IV. LEVERING
1.

De partij die instaat voor het transport, draagt het transportrisico.

2. Verpakkingsmaterieel (boxen, materiaalbakken, stapelrekken, containers, …) zijn
verhuurartikelen. Verzend-, verpakkings-, vracht- en loskosten zijn voor rekening van de
huurder. De kosten van wachttijden voor laden en lossen zijn voor rekening van de
huurder.
3. De gehuurde artikelen dienen door de huurder te worden aanvaard, tenzij deze significante
gebreken vertonen. Na levering dient de huurder het gehuurde materieel te onderzoeken
op volledigheid en functionaliteit en de verhuurder direct schriftelijk op de hoogte te stellen
indien een gebrek wordt geconstateerd. Als de huurder de verhuurder niet op de hoogte
brengt van een gebrek binnen de 48u na levering, worden de goederen geacht te zijn
goedgekeurd.
V. RETOURVERWERKING
1. De huurbekisting wordt op kosten en risico van de huurder terug geleverd.
2. Retourvrachten dienen minimaal 48u op voorhand aangekondigd te worden.
3. Retourvrachten dienen vergezeld te zijn van stuklijsten van het gehuurde materieel.
4. Bij retour dient het materieel aan de volgende voorwaarden te voldoen : gereinigd,
correct gedemonteerd en gestapeld conform de voorschriften van de verhuurder.
Kosten voortvloeiend uit het niet naleven van deze voorschriften zullen worden
aangerekend.
5. De controle van de goede staat en de telling van het materiaal door de verhuurder
gebeurt steeds na de terug levering in zijn magazijn. De huurder kan hier desgewenst
bij aanwezig zijn, hij laat dit tijdig en voorafgaand weten.
6. Ontbrekend en onherstelbaar beschadigd materieel vallen ten laste van de huurder. De
huurder verkrijgt geen eigendom van het beschadigde materiaal om discussies m.b.t.
aansprakelijkheidsrisico te vermijden.
VI. AFSTAND VAN RECHTEN
Het feit dat de verhuurder geen enkele in zijn voordeel opgestelde clausule aanwendt in
onderhavige algemene voorwaarden, mag niet geïnterpreteerd worden als dat hij afstand doet
van zijn recht om zich op dergelijke clausules te beroepen.
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VII. RECHTSBEVOEGDHEID
Elk geschil dat tussen partijen uit onderhavige overeenkomst kan voortspruiten, zal
uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel
van de verhuurder, tenzij hij, optredend als eiser, verkiest het geding bij gelijk welke andere
bevoegde rechtbank aanhangig te maken.
VIII. PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens die verzameld worden betreffende de verspreide documenten, de
verkoper en zijn klanten, zijn bedoeld voor intern gebruik door de verkoper en de organismen
die contractueel aan hem verbonden zijn. Ze kunnen tevens worden gebruikt voor diensten
na verkoop, voor veiligheidsgaranties en voor klantenbeheer. De klant beschikt over het recht
deze gegevens in te kijken, ze te laten rechtzetten en zich kosteloos te verzetten tegen de
verwerking ervan of de aanwending ervan voor communicaties met het oog op direct
marketing.
Gerealiseerd op 8-12-2020 door:
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