2.5

op het deel van de Overeenkomst waar zij betrekking op hebben. Van deze
AV en de Overeenkomst kan slechts bij een schriftelijke, door beide partijen
getekende overeenkomst worden afgeweken.
Indien onderhavige AV zijn vertaald, verkort worden weergegeven, of
slechts gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard, dan geldt de Nederlandse
versie van de gehele tekst van de AV als bepalend voor de uitleg van de
inhoud en strekking van de AV.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
3.1

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR, VERKOOP EN LEVERING VAN
DIENSTEN
Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2021 en zijn onder nummer
24175469 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
A)

3.2
3.3

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle offertes en aanbiedingen, waaronder tevens begrepen brochures en
prijslijsten, die worden verstrekt door Peinemann zijn geheel vrijblijvend en
de daarin vermelde gegevens (waaronder prijzen, maat- en
gewichtsopgaven, afbeeldingen en tekeningen) zijn niet bindend, tenzij
daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
Een Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging door
Peinemann of door uitvoering van de Overeenkomst door Peinemann.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
Peinemann binden Peinemann niet eerder, dan nadat en voor zover zij door
Peinemann schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1 Definities

Artikel 4 Betaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

4.1

AV
Dagen
Peinemann

Wederpartij

Materieel

Diensten

Overeenkomst

: onderhavige set algemene voorwaarden
: alle kalenderdagen
: Peinemann Mobilift Groep B.V., Peinemann Heftrucks
B.V., Peinemann Container Handling B.V., Peinemann
Hoogwerksystemen B.V., Peinemann Equipment B.V.
of een andere dochtermaatschappij van Peinemann
Mobilift Groep B.V. die optreedt als contractspartij van
Wederpartij
: een ieder die met Peinemann een huurovereenkomst,
koopovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst of
andere overeenkomst aangaat waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Indien
meerdere rechtspersonen tezamen met Peinemann
een overeenkomst aangaan, zullen alle verplichtingen
aan de zijde van Wederpartij, althans Wederpartijen,
hoofdelijk zijn
: bundeltrekkers, hoogwerkers, verreikers,
vorkheftrucks, steigermateriaal en alle andere
machines en/of materialen (waaronder tevens
begrepen tweedehands) die door Peinemann in het
kader van de Overeenkomst worden verhuurd,
geleverd, ter beschikking gesteld, gebruikt, etc.
: alle diensten die Peinemann in het kader van de
Overeenkomst met Wederpartij zal verrichten c.q.
leveren, zoals, maar niet beperkt tot, transport, op- en
overslag, montage-, demontagewerkzaamheden en de
inzet van personeel van Peinemann als bestuurder van
verhuurd Materieel
: iedere overeenkomst waarbij Peinemann als
verhuurder/verkoper/dienstverlener optreedt.

4.2

4.3
4.4

4.5

De (huur)prijs en al hetgeen verder op grond van de Overeenkomst is
verschuldigd, zal - zonder opschorting, korting en/of aftrek - binnen de
daartoe in de Overeenkomst overeengekomen termijn, hetzij binnen de in
de factuur opgenomen betaaltermijn, en bij gebreke van een daartoe
overeengekomen c.q. in de factuur opgenomen termijn, binnen 30 dagen na
de factuurdatum geheel door Wederpartij worden voldaan.
Indien in geval van huur de huurperiode of in geval van diensten de periode
waarin deze diensten worden geleverd langer is dan één maand, wordt
maandelijks gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Het recht van Wederpartij om zijn vorderingen op Peinemann te verrekenen
is uitgesloten, tenzij er sprake is van een faillissement van Peinemann.
Indien Wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn, hetzij
binnen 30 dagen na de factuurdatum (zoals bepaald in lid 1 van onderhavig
artikel), volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is
Wederpartij automatisch in verzuim door het enkele verloop van de
bepaalde c.q. voornoemde termijn. Daartoe is derhalve geen nadere
ingebrekestelling door Peinemann vereist. Zodra Wederpartij in verzuim
verkeert ten aanzien van enige betaling, zijn alle vorderingen van
Peinemann op Wederpartij direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van
die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.
Telkens indien een uit hoofde van de Overeenkomst door Wederpartij
verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, is Wederpartij
aan Peinemann, per kalendermaand, vanaf de vervaldag van het bedrag,
een direct opeisbare rente van 2 % per maand over het verschuldigde
bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger zou zijn, in
welk geval de wettelijke handelsrente wordt berekend. Bij de
renteberekening wordt elke ingetreden maand als een volle maand
aangemerkt, met een minimum van € 100,- per maand. Het staat
Peinemann vrij de door Wederpartij verschuldigde rente niet bij Wederpartij
in rekening te brengen. Daarmee wordt echter niet afgedaan aan de rechten
die Peinemann heeft op basis van onderhavig artikel.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 5 Kosten en verzuim

2.1

5.1

2.2
2.3

2.4

Onderhavige AV zijn van toepassing op alle door Peinemann uitgebrachte
aanbiedingen, offertes, aangegane overeenkomsten en alle nadere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, inclusief
algemene voorwaarden waar de Wederpartij zich op beroept, wordt
uitdrukkelijk afgewezen.
Onderhavige AV bestaan uit een deel A) Algemene voorwaarden, een deel
B) Algemene Verhuurvoorwaarden, een deel C) Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden en een deel D) Algemene Servicevoorwaarden. Al
naar gelang de aard van de Overeenkomst gelden naast de algemene
voorwaarden zoals opgenomen onder A) ook de algemene voorwaarden
zoals opgenomen onder B), C) en/of D).
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige AV en de Overeenkomst
prevaleert de Overeenkomst. Indien de algemene voorwaarden zoals
opgenomen onder B), C) en/of D) van toepassing zijn (al dan niet op een
deel van de Overeenkomst), zullen deze voorwaarden, voor zover sprake
zou zijn van tegenstrijdigheid met de algemene voorwaarden zoals
opgenomen onder A) voorgaan op de algemene voorwaarden zoals
opgenomen onder A). De algemene voorwaarden zoals opgenomen onder
B), C) en/of D) zijn, indien daarvan sprake is, naast elkaar van toepassing
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In alle gevallen waarin betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn, hetzij binnen 30 dagen na de
factuurdatum (zoals bepaald in voorgaand artikel), en waarin Peinemann
een sommatie, ingebrekestelling of exploot heeft verstuurd of doen
uitbrengen, of ingeval van procedures teneinde Wederpartij tot nakoming
van diens verplichtingen te dwingen, is Wederpartij aan Peinemann
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van € 75,-. De
kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 2.500,over het meerdere tot en met € 5.000,over het meerdere tot en met € 10.000,over het meerdere vanaf € 10.000,over het meerdere boven € 200.000,-

5.2

5.3

15 %
10 %
5%
1%
0,5 %

Indien de werkelijk door Peinemann gemaakte buitengerechtelijke kosten
hoger zijn dan het bedrag dat op grond van bovenstaande berekening
verschuldigd is, dan zijn de door Peinemann werkelijk gemaakte kosten
verschuldigd.
Indien Peinemann in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld,
komen, naast alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, ook alle andere

5.4

(proces- en advocaat)kosten die Peinemann in verband met deze procedure
heeft gemaakt integraal voor rekening van Wederpartij.
Eventuele klachten en/of bezwaren tegen een factuur dienen binnen
veertien dagen na ontvangst van de betreffende factuur, schriftelijk te zijn
ingediend door Wederpartij, op straffe van het verlies van alle rechten.
Indien eventuele klachten niet binnen voornoemde termijn zijn ingediend,
wordt Wederpartij derhalve geacht geen klachten en/of bezwaren te hebben
en te hebben ingestemd met de (omvang van de) factuur.

Artikel 6 Ontbinding, faillissement of surseance van betaling Wederpartij
6.1

Peinemann is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden en/of te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
gehoudenheid tot betaling van enige vergoeding, indien sprake is van de
volgende omstandigheden:
-

-

-

Wederpartij komt in staat van faillissement te verkeren, Wederpartij
verkrijgt of vraagt surseance van betaling aan of Wederpartij verliest
anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming of zijn
vermogen. Alle nog verschuldigde bedragen zijn alsdan terstond
opeisbaar door Peinemann;
beslag door derden op Materieel dat (al dan niet op grond van een
eigendomsvoorbehoud) aan Peinemann toebehoort;
directe of indirecte overdracht van de (overwegende) zeggenschap
over het bedrijf van Wederpartij aan een derde partij en/of er
dusdanige wijzigingen in de zeggenschap worden aangebracht dat,
naar het oordeel van Peinemann, de kredietwaardigheid van
Wederpartij wordt aangetast;
Wederpartij zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet behoorlijk
is nagekomen, ook niet na daartoe gesommeerd te zijn door
Peinemann, waarbij hem een termijn is gesteld om zijn verplichtingen
alsnog na te komen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
8.1

8.2

8.3

Peinemann behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle
offertes en aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
(uitvoerings)tekeningen, schetsen, berekeningen. Deze stukken c.q. de
gegevens in deze stukken blijven eigendom van Peinemann en mogen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan
derden worden verstrekt of op andere wijze worden gebruikt.
Ook alle door Peinemann in opdracht van Wederpartij vervaardigde
tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, modellen, gereedschappen etc.
blijven eigendom van Peinemann, die hier tevens de eventuele
auteursrechten op behoudt.
Wederpartij zal geen gegevens die de door Peinemann gebezigde,
ontworpen of voorgestelde constructie- of uitvoeringsmethode betreffen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peinemann kopiëren,
aan derden tonen of anderszins bekend maken of gebruiken.

Artikel 9 (Technische) Adviezen en ontwerpen
9.1

9.2

Indien Peinemann (technische) adviezen uitbrengt of ontwerpen vervaardigt,
zoals het uitwerken van statische berekeningen, montageberekeningen en
uitvoeringstekeningen, alsmede indien Peinemann ten behoeve van
Wederpartij bouwwerken bezichtigt, controles en besprekingen (uit)voert, al
dan niet in het kader van huur of verkoop van Materieel, is Peinemann
gerechtigd Wederpartij hier apart kosten voor in rekening te brengen, tenzij
anders is overeengekomen in de Overeenkomst.
Peinemann zal en mag bij het opstellen van de offerte en uitvoeren van de
Overeenkomst uitgaan van de juistheid van de door Wederpartij verstrekte
informatie. Indien blijkt dat deze informatie niet juist is, is Wederpartij
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder te maken
(extra) kosten, vertraging, schade, etc.

Artikel 7 Vertraging, opschorting en overmacht

Artikel 10 Bewijs

7.1

10.1

7.2

7.3

7.4

Peinemann heeft het recht de nakoming van diens verplichtingen onder de
Overeenkomst op te schorten indien zij ten gevolge van overmacht of
verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn
invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
Onder overmacht of omstandigheden die niet door Peinemann te
verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, wordt onder
andere verstaan de omstandigheid dat Materieel verloren gaat ten gevolge
van bijvoorbeeld diefstal of brand, weersomstandigheden, wegblokkades,
stakingen, werkonderbrekingen, bedrijfsstoringen, ziekte van werknemers
en import- of handelsbeperkingen.
Indien nakoming van de Overeenkomst door Wederpartij en/of Peinemann
blijvend onmogelijk is, of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes
maanden heeft geduurd, kunnen Wederpartij en Peinemann de
Overeenkomst ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
of niet meer kan worden nagekomen. Wederpartij en Peinemann hebben in
dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding
geleden of te lijden schade, met uitzondering van de verplichting van de
Wederpartij om de overeengekomen prijzen te betalen voor de wel
geleverde producten of diensten.
Voorts heeft Peinemann het recht de nakoming van haar verplichtingen
onder de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
-

-

-

Peinemann, hulppersonen van Peinemann of andere derden die door
Peinemann zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst
(dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke
stoffen, zoals bijvoorbeeld asbest;
de situatie op de locatie waar de Overeenkomst dient te worden
uitgevoerd niet voldoet aan geldende wet- en regelgeving, zoals de
Arbeidsomstandighedenwet;
bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte
(hijs)gereedschappen van Wederpartij niet aan de wettelijke eisen
voldoen;
bij de uitvoering van de Overeenkomst sprake is van zodanige
weersomstandigheden dat Peinemann van mening is dat een veilige
uitvoering van de Overeenkomst niet mogelijk is en Peinemann zich
genoodzaakt ziet de werkzaamheden te staken;
voor de locatie waar de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd
(onverwacht of ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet uit
te sluiten) een negatief reisadvies is afgegeven door een
overheidsinstelling of de Wereldgezondheidsorganisatie, of de locatie
om andere (politieke) redenen onveilig wordt geacht en/of om
voornoemde redenen niet of nauwelijks te bereiken is voor
Peinemann of de door Peinemann ingeschakelde derden.
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Ten aanzien van de omvang van de (financiële) verplichtingen die voor
Peinemann en Wederpartij voortvloeien uit de Overeenkomst, zijn behoudens tegenbewijs door Wederpartij - de administratieve gegevens van
Peinemann beslissend.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
11.2

Op de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende of daaruit
voortvloeiende overeenkomsten of verbintenissen is Nederlands recht van
toepassing.
De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Wederpartij en
Peinemann gesloten Overeenkomst (waaronder begrepen geschillen met
betrekking tot het bestaan en de geldigheid daarvan) te berechten, tenzij
Peinemann er de voorkeur aan geeft de wettelijke bevoegdheidsregels te
hanteren.

B) VERHUURVOORWAARDEN
Artikel 12 Huurprijs en aanpassing daarvan
12.1

12.2

12.3

De Overeenkomst wordt aangegaan tegen de huurprijs zoals in de
Overeenkomst is vermeld. De huurprijs van gemotoriseerd materieel is
gebaseerd op een (40-urige) werkweek van vijf dagen van acht uur per dag
en is aangegeven in euro’s, tenzij anders aangegeven.
De huurprijs omvat uitsluitend de vergoeding voor de huur van het
Materieel. Slechts indien specifiek overeengekomen in de Overeenkomst,
omvat de huurprijs tevens een vergoeding voor de kosten van eventuele
bijkomende diensten en afgesloten verzekeringen. De opgegeven c.q.
overeengekomen huurprijs bevat, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven,
geen BTW of andere verschuldigde overheidsheffingen. Indien is
overeengekomen dat Peinemann voor het transport van het Materieel
zorgdraagt, omvat de huurprijs eveneens niet de kosten in verband met het
transport e.d. Voornoemde (kosten)posten en/of heffingen kan Peinemann,
naast de huurprijs, volledig in rekening brengen.
Tenzij in de Overeenkomst een andere meerprijsregeling is opgenomen,
kan wijziging c.q. overschrijding van het in de Overeenkomst opgenomen
maximum aantal draaiuren van het Materieel aanleiding geven tot een
tussentijdse herziening van de (totale) huurprijs. De meeruren, bepaald op
basis van de registratie van de op het Materieel aanwezige urenteller,
worden tegen de in de Overeenkomst gemelde (meer)prijs (per draaiuur)
berekend.

12.4

12.5

12.6

Langdurige verhuur
Indien de (ver)huur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing
plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle
huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule:

15.4

‘de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van
de (eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de
kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand
waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de
kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand
waarin de eerste huurperiode is ingegaan.’

15.5

Indien na het aangaan van de Overeenkomst blijkt dat de kosten van
Peinemann gemoeid met het uitvoeren van de Overeenkomst stijgen ten
gevolge van wijzigingen in wet- en/of regelgeving of andere oorzaken waar
Peinemann geen invloed op heeft, kan de huurprijs door Peinemann worden
verhoogd.
De bepalingen in dit artikel zijn ook van toepassing op de (extra) kosten
voor aanpassingen, tussentijdse herziening, aanvullingen en/of
verlengingen van de Overeenkomst, ongeacht of voornoemde kosten voor
aanpassingen, herziening, aanvullingen en/of verlengingen schriftelijk zijn
vastgelegd.

Artikel 13 Huurperiode
13.1
13.2

13.3

De huur wordt aangegaan voor de periode zoals overeengekomen in de
Overeenkomst en wordt aangegaan voor perioden van dagen, weken en/of
maanden, tenzij anders overeengekomen.
Ook indien Materieel eerder dan overeengekomen wordt afgemeld of
geretourneerd, dan is de in de Overeenkomst overeengekomen huurprijs
verschuldigd, tenzij Peinemann en Wederpartij hierover schriftelijk andere
afspraken hebben gemaakt of Peinemann besluit dat slechts de huurprijs
voor het Materieel voor de kortere periode in rekening wordt gebracht
(waarbij een eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen langere
huurperiode komt te vervallen).
Indien Wederpartij geen gebruik maakt van het Materieel gedurende de
looptijd van de Overeenkomst, ook indien dit bijvoorbeeld het gevolg is van
vorstverletdagen of vastgestelde vakantiedagen, dan komt dit voor rekening
en risico van Wederpartij. Een en ander heeft geen invloed op de
betalingsverplichtingen van Wederpartij, tenzij (i) sprake is van een
verhindering van Wederpartij die van onredelijk lange duur is, hetgeen ter
beoordeling aan Peinemann is of (ii) tenzij Peinemann Wederpartij een
huurstop verleent, over welke periode Wederpartij geen huur in rekening zal
worden gebracht, hetgeen eveneens ter beoordeling aan Peinemann is.

Artikel 16 Gebruik materieel en verplichtingen Wederpartij
16.1
16.2

16.3

16.4

16.5

Artikel 14 Waarborgsom
14.1

Peinemann kan van Wederpartij verlangen dat Wederpartij als waarborg
voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, een
waarborgsom dient te voldoen. De eventueel in de Overeenkomst
opgenomen waarborgsom dient bij het aangaan van de Overeenkomst,
althans voor de ingang van de huur, te worden voldaan. De waarborgsom
zal worden verrekend met de laatste huurtermijn, of bij het einde van de
overeengekomen huurtermijn aan Wederpartij worden terugbetaald, mits het
Materieel in de staat waarin het aan Wederpartij ter beschikking is gesteld
aan Peinemann is overgedragen.

16.6

15.2

15.3

Het Materieel wordt aan Wederpartij afgeleverd en ter beschikking gesteld
op de overeengekomen locatie. Indien geen specifieke locatie wordt
overeengekomen, zal aflevering en de ter beschikking stelling van het
Materieel plaatsvinden op het (bedrijfs)terrein van Peinemann.
Indien een specifieke locatie wordt overeengekomen waar het Materieel aan
Wederpartij wordt afgeleverd en ter beschikking wordt gesteld, spreken
Wederpartij en Peinemann bij het aangaan van de Overeenkomst af door
wie de aan- en afvoer van het Materieel zal worden verzorgd. De eventuele
kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van Wederpartij.
Indien de aan- en afvoer door Peinemann worden verzorgd, garandeert
Wederpartij een goede bereikbaarheid c.q. toegankelijkheid van de locatie.
De exacte plaats (op de locatie) waar het Materieel wordt geplaatst, wordt
door Peinemann bepaald, tenzij anders overeengekomen. Indien het
Materieel niet op de locatie kan worden afgeleverd als gevolg van
onvoldoende bereikbaarheid, heeft Peinemann het recht de gemaakte
transportkosten en de (gederfde) huur bij Wederpartij in rekening te
brengen.
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Vanaf het moment van aflevering op de aangegeven locatie is het Materieel
en het gebruik van het Materieel voor rekening en risico van de Wederpartij.
Wederpartij zal als een goed huisvader voor het Materieel zorgdragen, alle
mogelijke (preventieve) maatregelen nemen om het Materieel te beveiligen
tegen diefstal, misbruik door derden (zoals joyriding en vandalisme) en
beschadiging e.d. en het Materieel slechts gebruiken overeenkomstig de
bestemming zonder het Materieel daarbij te overbelasten, één en ander met
inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften, alsmede
alle ter zake geldende wettelijke (veiligheids)voorschriften.
Wederpartij mag het Materieel uitsluitend laten gebruiken door personen die
aantoonbaar over de vereiste deskundigheid en kwalificaties voor het
gebruiken van het Materieel beschikken. Deze personen dienen te voldoen
aan alle door de wet aan het gebruik te stellen eisen. Indien voor het
gebruik van het Materieel vergunningen, certificaten e.d. vereist zijn, dienen
zij hierover te beschikken. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn
voor rekening van Wederpartij.
Wederpartij zal het Materieel niet gebruiken buiten de locatie zoals
genoemd in de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Voorts is
het Wederpartij niet toegestaan met het Materieel op de openbare weg - in
de zin van de Wegenverkeerswet - te rijden of deel te nemen aan het
verkeer.
Wederpartij is verplicht het Materieel op de momenten dat dit niet wordt
gebruikt op een droge, voor derden afgesloten plaats te bewaren en alle
preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade, gebruik en
misbruik door derden, zoals joyriding, vandalisme en diefstal. Eventuele
sleutels van het Materieel dienen alsdan uit het contact te worden
verwijderd. Overtreding van dit artikel resulteert in een direct opeisbare
boete van € 2.500,– per dag en voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt. Een en ander onverminderd het recht van Peinemann op
volledige schadevergoeding die voortvloeit uit overtreding van dit artikel.
Wederpartij zal (indien van toepassing):
-

Artikel 15 Aflevering gehuurde Materieel
15.1

Peinemann is gerechtigd ander Materieel af te leveren dan door Wederpartij
is gehuurd, mits dit Materieel door Peinemann geacht wordt bruikbaar te zijn
voor Wederpartij. Peinemann heeft het recht het Materieel op een later
moment om te ruilen voor het in beginsel overeengekomen Materieel.
Peinemann is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten van
Wederpartij die voortvloeien uit de eigenschappen (of het ontbreken
daarvan) van het Materieel.
Bij aflevering van het Materieel tekent Wederpartij voor de juiste en
volledige aflevering en voor de staat van het Materieel. Indien Wederpartij
niet de mogelijkheid heeft gehad om te tekenen voor juiste en volledige
aflevering (en daarbij heeft kunnen aangeven dat er sprake is van
onjuistheden of onvolkomenheden) of indien aflevering van het Materieel
buiten aanwezigheid van Wederpartij plaatsvindt, dient Wederpartij vóór
aanvang van het gebruik van het Materieel en uiterlijk binnen 24 uur na
ingang van de huur, het Materieel te controleren en schade en/of gebreken
direct schriftelijk te melden bij Peinemann. Indien Wederpartij niet binnen
voornoemde termijn schade en/of gebreken heeft gemeld, wordt ervan
uitgegaan dat het Materieel juist en volledig is afgeleverd aan Wederpartij
en dat Wederpartij het Materieel in goed onderhouden staat, schoon en
zonder schade en/of gebreken heeft ontvangen.

-

16.7

het Materieel voor eigen rekening van brandstof voorzien, eventuele
accu's opladen en zorgen voor regelmatige reiniging van het
Materieel;
het Materieel dagelijks controleren op een juiste en veilige werking;
dagelijks de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-, antivries- en remvloeistof, alle overige smeermiddelen en vloeistoffen van
het Materieel in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en
compartimenten controleren en indien nodig voor eigen rekening
bijvullen;
dagelijks de bandenspanning en de conditie van de banden van het
Materieel controleren en voor zover nodig de banden weer op de
voorgeschreven spanning brengen;
dagelijks de werking van de bedrijfsurenteller controleren;
dagelijks de conditie van de waarschuwings- en
signaleringssystemen, leidingen, slangen, koelsystemen, lucht- en
vloeistofsystemen, e.d. controleren;
wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij inspecteren en deze
zo nodig na het laden bijvullen met gedestilleerd water; en
eventuele afwijkingen per omgaande schriftelijk aan Peinemann
rapporteren.

Wederpartij zal op eerste verzoek van Peinemann het Materieel voor
inspectie en/of ander dan dagelijks onderhoud ter beschikking stellen.

16.8

16.9

Wederpartij geeft Peinemann in dat kader op voorhand toestemming de
gebouwen en terreinen van Wederpartij, althans de gebouwen en terreinen
waar het Materieel zich bevindt, te betreden.
Eventuele reparaties en/of het aanbrengen van vervangende onderdelen
door of namens Wederpartij zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke,
voorafgaande toestemming van Peinemann. Indien Peinemann geen
toestemming heeft gegeven komen de kosten daarvan voor rekening van
Wederpartij, een en ander onverminderd het recht van Peinemann op
volledige schadevergoeding in geval van door Wederpartij toegebrachte
schade.
Bij diefstal van, (dreigende) schade aan het Materieel, of een defect aan het
Materieel, zal Wederpartij Peinemann onverwijld - en uiterlijk binnen twee
werkdagen - schriftelijk en telefonisch op de hoogte stellen en de schade
zoveel mogelijk beperken. Ingeval van diefstal is Wederpartij verplicht
onverwijld aangifte te doen bij de politie en Peinemann het origineel van het
proces-verbaal te doen toekomen. Indien gebruik van het Materieel een
veiligheidsrisico oplevert, dient Wederpartij het gebruik van het Materieel te
staken, totdat dit is gecontroleerd en zo nodig is gerepareerd.

19.2

Artikel 20 Schade en aansprakelijkheid Wederpartij
20.1

Artikel 17 Verplichtingen Peinemann
17.1

17.2

17.3

17.4

Peinemann garandeert deugdelijk Materieel van goede kwaliteit te leveren.
Het staat Peinemann vrij op haar beurt Materieel bij een derde in te huren.
Indien Peinemann Materieel bij een derde heeft ingehuurd, gaat een
eventueel verleende garantie nooit verder dan de garantieverplichting van
deze derde jegens Peinemann en het verhaal dat deze derde biedt.
Peinemann geeft Wederpartij op diens verzoek advies met betrekking tot
het Materieel en/of het gebruik van het gehuurde Materieel. Alle door
Peinemann verstrekte adviezen worden naar beste kunnen verstrekt.
Peinemann is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de
door of namens haar verstrekte adviezen.
Het (regulier) onderhoud van het Materieel, behoudens het (klein)
onderhoud zoals opgenomen in artikel 16.6, komt voor rekening van
Peinemann. Indien onderhoud van het Materieel nodig is gedurende de
huurperiode, stelt Wederpartij het Materieel in gereinigde staat ter
beschikking voor het door Peinemann uit te voeren (regulier) onderhoud.
Wederpartij zal het Materieel gedurende het (regulier) onderhoud
ononderbroken aan Peinemann ter beschikking stellen in een voor dit
onderhoud geschikte ruimte.
Indien Wederpartij Peinemann op de hoogte heeft gesteld van een
geconstateerd defect aan het Materieel, zal Peinemann zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is voor reparatie of vervanging van het Materieel
zorgdragen. In het geval dat reparatie op korte termijn niet mogelijk is, zal
Peinemann vervangend en zoveel mogelijk gelijkwaardig Materieel ter
beschikking stellen indien en voor zover vervangend Materieel beschikbaar
is. Een en ander geldt niet in geval van onzorgvuldig of onkundig gebruik,
opzet en/of nalatigheid van de zijde van Wederpartij.

Artikel 18 Einde Overeenkomst en retourneren materieel
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

Een Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van
rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken.
Na beëindiging van de huurperiode dient Wederpartij het Materieel
onmiddellijk in de staat waarin het aan Wederpartij ter beschikking is gesteld
ter beschikking te stellen c.q. te retourneren aan Peinemann op de in de
Overeenkomst aangegeven wijze.
Indien de overeengekomen huurperiode is verstreken zonder dat de
Overeenkomst ook feitelijk is beëindigd door het Materieel ter beschikking te
stellen aan Peinemann c.q. het Materieel te retourneren, wordt de
Overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd onder dezelfde
voorwaarden.
Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze
worden beëindigd door opzegging c.q. afmelding van het Materieel, met
inachtneming van een (opzeg)termijn van één werkdag, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien het Materieel naar het oordeel van Peinemann bij het einde van de
huur niet schoon aan Peinemann wordt aangeboden (waarbij onder meer te
denken valt aan verfspatten of Materieel dat is bedekt met modder of
aarde), is Peinemann gerechtigd het Materieel voor rekening van
Wederpartij te (laten) reinigen.

Artikel 19 Schoon(maak)verklaring
19.1

Indien het Materieel als gevolg van of tijdens het gebruik door Wederpartij is
blootgesteld aan, of zou kunnen zijn blootgesteld aan stoffen of
omstandigheden die risico’s opleveren voor mens en milieu, dient
Wederpartij een schoon(maak)verklaring (of een soortgelijke verklaring
waaruit volgt dat het Materieel volledig vrij is van schadelijke stoffen e.d.)
van een daartoe bevoegde, onafhankelijke instantie over te leggen. De
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kosten gemoeid met een dergelijke controle, afgifte van de
schoon(maak)verklaring en het (eventueel) schoonmaken van het Materieel
zijn voor rekening van Wederpartij. Onder stoffen of omstandigheden die
risico’s voor mens en milieu kunnen opleveren vallen bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend, asbest en nucleaire straling. Peinemann bepaalt welke
(onafhankelijke) instantie wordt ingeschakeld, welke eisen er gesteld
worden aan de uit te voeren controle en of de uitgevoerde controle en
afgegeven schoon(maak)verklaring voldoen.
Totdat Peinemann een schoon(maak)verklaring in het bezit heeft die voldoet
aan de door Peinemann gestelde eisen, blijft de huur van het Materieel
doorlopen en zal het Materieel niet door Peinemann (kunnen) worden
afgevoerd.

20.2
20.3

20.4

Wederpartij is, ook indien er geen sprake is van schuld van de zijde van
Wederpartij, aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode aan
het Materieel of door het (gebruik van het) Materieel is toegebracht of
ontstaan, waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering,
diefstal, vervreemding, beschadiging, brand en het totaal verloren gaan van
het Materieel. Wederpartij is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen,
waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt.
Wederpartij vrijwaart Peinemann volledig tegen aanspraken van derden tot
schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het Materieel
(door of namens Wederpartij).
In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het Materieel
dient Wederpartij Peinemann hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te
stellen. Wederpartij is volledig aansprakelijk voor alle schade die
Peinemann lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van
Wederpartij.
Indien Peinemann bij het Materieel een chauffeur ter beschikking stelt, werkt
deze chauffeur onder volledige verantwoordelijkheid en voor risico van
Wederpartij. De overige leden van dit artikel blijven onverkort van
toepassing.

Artikel 21 Aansprakelijkheid Peinemann
21.1
21.2

21.3
21.4

21.5

21.6
21.7

21.8

Bij het niet (tijdig) beschikbaar stellen van het Materieel door Peinemann op
de overeengekomen ingangsdatum van de huur, is Wederpartij tot de datum
waarop het Materieel hem ter beschikking staat geen huurprijs verschuldigd.
Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van
Peinemann in de nakoming van de Overeenkomst, zal Peinemann in de
gelegenheid worden gesteld die tekortkoming te herstellen. De herstelplicht
is beperkt tot reparatie of vervanging van het Materieel, zoals omschreven
in artikel 17.4.
De aansprakelijkheid van Peinemann in verband met eventuele
tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de in
het vorige artikel omschreven verplichting tot herstel.
Peinemann is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens indien en in
zoverre de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Peinemann zelf of van de met Peinemann te vereenzelvigen leidinggevende
functionarissen. Behoudens opzet van Peinemann zelf is aansprakelijkheid
van Peinemann voor vertragingsschade, voor opzichtschade en schade aan
(te hijsen c.q. gehesen) lading en/of last en voor bedrijfs-, gevolg- of
indirecte schade echter steeds uitgesloten.
In alle gevallen waarin Peinemann ondanks het bepaalde in dit artikel
gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn
dan het bedrag dat aan Peinemann of aan een derde wordt uitgekeerd
onder de betrokken verzekeringsovereenkomst. De
schadevergoedingsplicht van Peinemann is bovendien, onverminderd de
overige bepalingen van onderhavig artikel, gemaximeerd tot het bedrag
waarvoor Peinemann het Materieel aan Wederpartij heeft verhuurd (de
huurprijs), hetzij - indien voornoemd bedrag dit bedrag overstijgt - een
maximumbedrag van € 25.000,-.
Iedere vordering jegens Peinemann, behalve die welke door Peinemann
uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf
maanden na het ontstaan van die vordering.
Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden,
welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of
hulppersonen van Peinemann aan Peinemann kunnen worden
tegengeworpen, zullen door Peinemann ook aan de Wederpartij kunnen
worden tegengeworpen.
Wederpartij zal Peinemann en haar werknemers vrijwaren van iedere
aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
door Peinemann, in zoverre die aanspraken méér of anders zijn dan die
welke de Wederpartij toekomen jegens Peinemann.

verzekeringsdekking en dient derhalve door Wederpartij zelf te worden
vergoed.

Artikel 22 Verzekering
22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

Cascoverzekering
Tenzij Wederpartij schriftelijk heeft aangegeven zelf zorg te zullen dragen
voor een afdoende (casco)verzekering (op grond waarvan het Materieel is
verzekerd tegen schade, diefstal, brand e.d. op basis van de
aanschafwaarde van het Materieel) en Peinemann daarmee heeft
ingestemd, zal Peinemann het (casco)risico van het Materieel verzekeren.
Peinemann zal de kosten daarvan boven op de netto huursom bij
Wederpartij in rekening brengen. Peinemann is gerechtigd om deze kosten
en / of het eigen risico jaarlijks aan te passen indien zij zelf geconfronteerd
wordt met (wets)wijzigingen en / of situaties waarin de door (een) huurder(s)
en/of Wederpartij veroorzaakte schade daartoe aanleiding geeft. Voorts
komt ingeval van schade het op dat moment geldende eigen risico ingeval
van schade voor rekening van Wederpartij. Een overzicht waaruit de hoogte
van het geldende eigen risico blijkt, zal op eerste verzoek door Peinemann
worden verstrekt. Onder de door Peinemann verzorgde (casco)verzekering
zijn schade als gevolg van opzet, (grove) schuld en (grove) nalatigheid
uitgesloten.
De door Peinemann verzorgde (casco)verzekering zoals bedoeld in het
voorgaande artikellid is niet van kracht indien Wederpartij het Materieel
gebruikt buiten de huurperiode of nadat Wederpartij het (gebruik van het)
Materieel heeft afgemeld. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien
Wederpartij het Materieel onderverhuurt, uitleent of op andere wijze aan een
derde afstaat, tenzij Peinemann daar vooraf schriftelijk toestemming voor
heeft verleend.
Indien Wederpartij schriftelijk heeft aangegeven zelf zorg te zullen dragen
voor afdoende (casco)verzekering, dient Wederpartij voor aanvang van de
huur c.q. ingebruikname van het Materieel een cascoverzekering af te
sluiten waaronder eventuele schade aan het Materieel, op voor Peinemann
conveniërende voorwaarden, is verzekerd. Wederpartij dient een
verzekeringsverklaring of polis te kunnen overleggen.
Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigenverzekering
Indien en voor zover van toepassing, heeft Peinemann standaard een
verzekering afgesloten tegen wettelijke aansprakelijkheid zoals bedoeld in
en in overeenstemming met de vereisten van de Wet Aansprakelijkheid
Motorrijtuigen voor het Materieel. Deze verzekering dekt geen schade aan
eigendommen van de gebruiker van het Materieel (Wederpartij) en/of
schade aan zaken onder opzicht. Behoudens een (onder voornoemde
verzekering) verschuldigd eigen risico in geval van schade, brengt
Peinemann Wederpartij hier geen (extra) kosten voor in rekening. Een
overzicht waaruit de hoogte van het geldende eigen risico blijkt, zal op
eerste verzoek door Peinemann worden verstrekt.
Aansprakelijkheidsverzekering
Wederpartij dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst een
aansprakelijkheidsverzekering te sluiten en aan te houden met een dekking
van minimaal € 2.500.000,- (tweemiljoenvijfhonderdduizend euro) per
gebeurtenis ter zake van zaakschade en van minimaal € 5.600.000,(vijfmiljoenzeshonderdduizend euro) ter zake van letselschade veroorzaakt
door enige handelen of nalaten van Wederpartij.
Te hijsen en/of te heffen last
Wederpartij is ermee bekend dat de te hijsen en/of te heffen last nooit is
verzekerd door Peinemann en dat Peinemann niet aansprakelijk is voor
enige schade aan de te hijsen en/of te heffen last op wat voor grond dan
ook. Wederpartij dient te allen tijde zelf voor verzekering van de te hijsen
en/of te heffen last zorg te dragen.
Wederpartij is ermee bekend dat zaak- en letselschade, alsmede de daaruit
voortvloeiende gevolgschade die door een bestuurder van het gehuurde
Materieel wordt geleden, ongeacht de oorzaak, nooit is verzekerd door
Peinemann. Wederpartij dient zelf voor een dergelijke verzekering zorg te
dragen.
Indien onder de hiervoor genoemde verzekeringen geen dekking bestaat of
een verzekeraar niet overgaat tot uitkering c.q. vergoeding van de
(volledige) schade, omdat sprake zou zijn van oneigenlijk en/of ondeskundig
gebruik van het Materieel, opzet, (grove) schuld, nalatigheid of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van Wederpartij, is Wederpartij aansprakelijk
voor de volledige schade en ertoe gehouden de schade zelf te vergoeden.
Het is aan Wederpartij om te beoordelen of het Materieel veilig en zonder
schade gebruikt kan worden op de locatie waar Wederpartij zijn
werkzaamheden uitvoert. Wederpartij is voorts verantwoordelijk voor het op
juiste wijze parkeren en tot stilstand brengen van (gemotoriseerd) Materieel
voor, tijdens en na de werkzaamheden, daarbij rekening houdende met de
(lokale) verkeersregels. Vermijdbare schade, zoals bijvoorbeeld schade aan
straatwerk, trottoirs, gazons, daken, gevels etc. is uitgesloten van
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Artikel 23 Eigendom Materieel en onderhuur
23.1

23.2

23.3

Het Materieel blijft te allen tijde eigendom van Peinemann. Indien er een
sticker, plaat of een andere indicatie op het Materieel is aangebracht waaruit
blijkt dat het Materieel eigendom is van Peinemann, is het Wederpartij niet
toegestaan dit te verwijderen.
Alles wat door of vanwege Wederpartij op het Materieel wordt gemonteerd
of aangebracht en aan het einde van de huur niet door Wederpartij is
verwijderd, wordt eigendom van de eigenaar van het Materieel. Peinemann
heeft het recht al hetgeen wordt gemonteerd of aangebracht en aan het
einde van de huur niet door Wederpartij is verwijderd, op kosten van
Wederpartij te laten verwijderen.
Wederpartij is niet bevoegd het Materieel te vervreemden, te verpanden of
anderszins te bezwaren, hetzij aan derden onder te verhuren of (mede) in
gebruik te geven, tenzij Peinemann hier voorafgaand schriftelijk
toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 24 Overdracht rechten en verplichtingen; derdenbedingen
24.1

24.2

24.3

24.4
24.5

24.6

Peinemann heeft het recht haar rechten en plichten uit de Overeenkomst en
de eigendom van het Materieel over te dragen aan een derde, alsmede het
Materieel en enige vordering van Peinemann op Wederpartij te verpanden
aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van
Peinemann te vorderen heeft of mocht hebben. Wederpartij verklaart zich
nu voor alsdan met een dergelijke overdracht en/of verpanding akkoord.
Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige Overeenkomst zal
Wederpartij het Materieel op eerste verzoek aan de derde afgeven, indien
de derde afgifte van het Materieel vordert op grond van niet-nakoming van
de verplichtingen van Peinemann jegens de derde. Wederpartij kan zich
daarbij niet op enig retentierecht beroepen. Als gevolg van deze opeising
wordt de onderhavige Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke
ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore
van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
Indien de derde het gebruik van het Materieel door Wederpartij zou willen
continueren, is Wederpartij verplicht om op eerste verzoek van de derde
een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van
de overeenkomst en onder gelijkluidende condities.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek
wordt door Wederpartij en Peinemann uitgesloten.
Het is Peinemann te allen tijde toegestaan de huur (gedeeltelijk) te laten
uitvoeren door derden, hetzij het Materiaal te betrekken bij derden. Indien
deze derden zouden worden aangesproken met betrekking tot de huur c.q.
het Materieel, waartoe zij door Peinemann zijn gebruikt, is met onderhavig
beding bedongen dat deze derden zich op alle in onderhavige AV
opgenomen bepalingen, waaronder specifiek de bepalingen die zien op de
uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.
De in onderhavig artikel opgenomen derdenbedingen kunnen niet worden
herroepen.

Artikel 25 Operational en financial lease
25.1

25.2

25.3

Indien en voor zover Wederpartij en Peinemann overeenkomen dat de
Overeenkomst ertoe strekt Wederpartij het gebruik van het Materieel te
verschaffen is sprake van operational lease. Peinemann behoudt het
juridisch en economisch eigendom ongeacht of Wederpartij het recht of de
plicht heeft bij het einde van de Overeenkomst (de eigendom van) het
Materieel te kopen.
Indien en voor zover Wederpartij en Peinemann overeenkomen dat het
Materieel door Peinemann zal worden gefinancierd, waarbij Peinemann zal
optreden als een soort kredietverstrekker en Peinemann het juridisch
eigendom behoudt, terwijl Wederpartij het volledige economische eigendom
verkrijgt, is sprake van financial lease.
Indien sprake is van financial lease, zijn naast of in afwijking van
onderhavige AV, specifiek op deze situatie, door Peinemann gehanteerde,
toegesneden (algemene) voorwaarden van toepassing.

C) VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 26 Prijs
26.1

De Overeenkomst wordt aangegaan tegen de prijs zoals in de
Overeenkomst is vermeld. De opgegeven c.q. overeengekomen prijs is,
tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, exclusief BTW of andere

26.2

26.3

verschuldigde overheidsheffingen en is voorts exclusief de kosten van
emballage, inlading, transport, lossing, eventuele (transport)verzekeringen,
montage en/of andere diensten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. Voornoemde (kosten)posten kan Peinemann, naast de
prijs, volledig (afzonderlijk) in rekening brengen.
Indien de prijs is gebaseerd op uurtarieven, dan zijn deze uurtarieven, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op uitvoering daarvan
onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
Peinemann is gerechtigd extra toeslagen in rekening te brengen ingeval van
buitengewone omstandigheden en indien de werkzaamheden buiten de
normale werktijden worden uitgevoerd.
Indien na het aangaan van de Overeenkomst blijkt dat de kosten van
Peinemann gemoeid met het uitvoeren van de Overeenkomst stijgen ten
gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving (bijvoorbeeld
belastingverhogingen of gewijzigde veiligheidsvoorschriften) of anderszins
oorzaken waar Peinemann geen invloed op heeft, kan de prijs door
Peinemann worden verhoogd.

Artikel 27 Betaling
27.1

27.2

Zodra Wederpartij ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in verzuim
verkeert, is Wederpartij de wettelijke rente over het totale opeisbare bedrag
verschuldigd, zonder dat Peinemann uitdrukkelijk aanspraak behoeft te
maken op die rentevergoeding. Wederpartij is, indien betaling niet in euro’s
plaatsvindt, tevens verplicht de verliezen die Peinemann lijdt ten gevolge
van een koersdaling van de valuta waarin betaald moet worden ten opzichte
van de euro volledig te vergoeden. Peinemann is tevens gerechtigd een
kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen in verband met een
(eventueel) door Peinemann afgesloten kredietbeperkingsverzekering.
Peinemann is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat Wederpartij, al dan
niet in geval van deelbetalingen c.q. gespreide betaling, een bankgarantie
zal stellen ter zake van hetgeen Wederpartij aan Peinemann verschuldigd
is.

29.1

29.2

29.3

29.4

Artikel 30 Garantie en servicebeurt
30.1
30.2

Artikel 28. Levering (leveringstijd, plaats, overgang eigendom en risico)
28.1

28.2

De levertijd bedraagt de in de Overeenkomst opgenomen periode, waarbij
als leveringsdatum de datum van afgifte zoals bedoeld in artikel 28.2 geldt.
Indien er geen datum of periode is overeengekomen, zal Peinemann het
Materieel leveren binnen een naar het oordeel van Peinemann redelijke
termijn. Peinemann is gerechtigd tot het doen van deelleveranties. Voor de
toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deelleverantie als
zelfstandige leverantie aangemerkt.

-

28.3
28.4

28.5

28.6

30.3

Levering van Materieel geschiedt:
-

door afgifte van het Materieel aan Wederpartij of degene die het
Materieel namens Wederpartij in ontvangst neemt, indien het
Materieel door of namens Wederpartij wordt afgehaald;
door afgifte van het Materieel aan een vervoerder c.q. derde partij,
indien het transport door tussenkomst van een vervoerder c.q. derde
partij plaatsvindt;
door afgifte op een door Wederpartij aangewezen bestemming, indien
het transport door Peinemann wordt verzorgd. Wederpartij is verplicht
ervoor zorg te dragen dat de aangewezen bestemming goed
toegankelijk is.

Het risico met betrekking tot het Materieel gaat over op het moment van
levering.
Indien niets wordt overeengekomen met betrekking tot de plaats van
levering van het Materieel, vindt levering van het Materieel plaats in het
magazijn of op het (bedrijfs)terrein van Peinemann of op een door
Peinemann aangewezen locatie.
Overeengekomen leveringsdata worden door Peinemann zoveel mogelijk in
acht genomen, maar gelden slechts als indicatieve en nooit als fatale
termijnen. Peinemann is bovendien gerechtigd om - indien noodzakelijk leveringsdata aan te passen voor zover de levering door Peinemann
afhankelijk is van prestaties van derden, zoals transporteurs of
overheidsinstanties. Overschrijding van de leveringsdata geeft Wederpartij
nooit recht op schadevergoeding of het recht enige voor Wederpartij uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of op te
schorten.
Indien Materieel ten onrechte niet wordt geaccepteerd of niet tijdig wordt
afgehaald door Wederpartij, heeft Peinemann het recht het Materieel voor
rekening en risico van Wederpartij op te slaan. De opslagkosten zijn voor
rekening van Wederpartij en zijn aanstonds opeisbaar.

Artikel 29 Eigendomsvoorbehoud

Algemene voorwaarden Peinemann voor verhuur, verkoop en levering van diensten • juni 2021

Al het door Peinemann geleverde Materieel blijft haar eigendom tot aan het
moment van algehele voldoening van al hetgeen Peinemann in verband met
de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van
Wederpartij te vorderen heeft, schade, kosten en rente (al dan niet wegens
tekortschieten van Wederpartij) daaronder begrepen.
Zolang de eigendom van het Materieel niet op Wederpartij is overgegaan,
mag Wederpartij het Materieel niet verpanden, in eigendom overdragen of
aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien beslag wordt
gelegd op het Materieel door schuldeisers van Wederpartij, wordt dit geacht
een zodanige tekortkoming jegens Peinemann op te leveren dat Peinemann
gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden. Wederpartij is ertoe gehouden
Peinemann onverwijld kennis te geven van elk beslag dat op het Materieel
gelegd wordt.
Zolang de eigendom van het Materieel niet op Wederpartij is overgegaan, is
Wederpartij ertoe gehouden het aan Peinemann in eigendom toebehorende
Materieel te onderhouden als een goed huisvader. Wederpartij is verplicht
het Materieel tegen schade, waaronder diefstal, brand- en waterschade te
verzekeren.
Indien Wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of de
bepalingen uit hoofde van onderhavig artikel tekortschiet of Peinemann
goede gronden heeft te vrezen dat Wederpartij in die verplichtingen tekort
zal schieten, is Peinemann gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde zaken terug te nemen en Wederpartij de marktwaarde van het
Materieel (welk bedrag in geen geval hoger is dan de aan Wederpartij in
rekening gebrachte inkoopsprijs) te crediteren. Wederpartij is er in die
gevallen toe gehouden het Materieel op eerste verzoek van Peinemann aan
deze terug te geven.

30.4

Peinemann verstrekt slechts garanties indien en voor zover zulks
uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
Indien en voor zover een garantie is overeengekomen, garandeert
Peinemann - met inachtneming van hetgeen in artikel 32 (Aansprakelijkheid)
is bepaald ter zake de aansprakelijkheid - jegens Wederpartij de
deugdelijkheid van het door Peinemann geleverde Materieel, in die zin dat
Peinemann in geval van tekortkomingen in de constructie, materiaal of
afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig
is gereclameerd, hetzij kosteloos opnieuw zal leveren, hetzij het betreffende
Materieel kosteloos zal herstellen, hetzij Wederpartij naar redelijkheid
geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde zal crediteren, één en ander
naar keuze van Peinemann.
Indien en voor zover een garantie is overeengekomen, gaat deze garantie
nimmer verder dan de garantieverplichting van de toeleverancier van
Peinemann jegens Peinemann en het verhaal dat deze toeleverancier
Peinemann biedt. Peinemann zal ter zake daarvan gekweten zijn indien zij
haar vordering op die derde overdraagt aan Wederpartij.
Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet
op.
Wederpartij heeft met betrekking tot te leveren Materieel recht op gratis
onderhoudsbeurten, indien en voor zover dat in de Overeenkomst is
overeengekomen.

Artikel 31 Reclames
31.1

31.2

31.3

Wederpartij dient het Materieel bij aflevering te inspecteren en direct
waarneembare tekortkomingen uiterlijk zeven dagen na levering schriftelijk
bij Peinemann in te dienen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens
Peinemann vervalt.
Reclames ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verval
van iedere aanspraak jegens Peinemann, schriftelijk te worden ingediend
binnen zeven dagen na het blijken daarvan.
Ieder recht op een overeengekomen garantie vervalt indien:
-

door Peinemann gegeven aanwijzingen, waaronder begrepen
aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, controle,
onderhoud en/of gebruik niet zijn opgevolgd;
het Materieel onoordeelkundig is gebruikt of niet in
overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke
bestemming;
Wederpartij, of niet door Peinemann ingeschakelde derden,
zonder toestemming van Peinemann (binnen de garantieperiode)
werkzaamheden hebben verricht aan het Materieel;
het Materieel is aangetast als gevolg van van buitenaf komende
oorzaken, zoals (regen)water, verhitting, brand etc.;
Wederpartij een uit de Overeenkomst voor hem voortvloeiende
verplichting jegens Peinemann niet, niet behoorlijk of niet tijdig
nakomt.

31.4

31.5

Indien Peinemann een klacht gegrond acht, dan heeft Peinemann de keuze
het Materieel binnen redelijke termijn te herstellen of te vervangen, de
waarde van het Materieel te crediteren of op een andere passende wijze
aan de klacht tegemoet te komen.
Reclames ter zake geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of
technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, maat, kleur,
afwerking etc., alsmede reclames die er over klagen dat bepaalde artikelen
uit het assortiment zijn gehaald, worden door Peinemann niet gegrond
geacht.

34.1

34.2

Artikel 32 Aansprakelijkheid
32.1

32.2
32.3

32.4

32.5
32.6

32.7

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van
Peinemann in de nakoming van de Overeenkomst, zal Peinemann in de
gelegenheid worden gesteld die tekortkoming te herstellen. De herstelplicht
is beperkt tot het - naar keuze van Peinemann - binnen redelijke termijn
herstellen of vervangen van het Materieel of het crediteren van de waarde
van het Materieel.
De aansprakelijkheid van Peinemann in verband met eventuele
tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de in
het vorige artikel omschreven verplichting tot herstel.
Peinemann is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens indien en in
zoverre de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Peinemann zelf of van de met Peinemann te vereenzelvigen leidinggevende
functionarissen. Behoudens opzet van Peinemann zelf is aansprakelijkheid
van Peinemann voor vertragingsschade, voor opzichtschade en schade aan
(te hijsen c.q. gehesen) lading en/of last en voor bedrijfs-, gevolg- of
indirecte schade echter steeds uitgesloten.
In alle gevallen waarin Peinemann ondanks het bepaalde in dit artikel
gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn
dan het bedrag dat aan Peinemann of aan een derde wordt uitgekeerd
onder de betrokken verzekeringsovereenkomst. De
schadevergoedingsplicht van Peinemann is bovendien, onverminderd de
overige bepalingen van onderhavig artikel, gemaximeerd tot de prijs zoals in
de Overeenkomst is vermeld, hetzij - indien voornoemd bedrag dit bedrag
overstijgt - een maximumbedrag van € 25.000,-.
Iedere vordering jegens Peinemann, behalve die welke door Peinemann
uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf
maanden na het ontstaan van die vordering.
Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden,
welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of
hulppersonen van Peinemann aan Peinemann kunnen worden
tegengeworpen, zullen door Peinemann ook aan de Wederpartij kunnen
worden tegengeworpen.
Wederpartij zal Peinemann en haar werknemers vrijwaren van iedere
aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
door Peinemann, in zoverre die aanspraken méér of anders zijn dan die
welke de Wederpartij toekomen jegens Peinemann.

Artikel 33 Derdenbedingen
33.1

33.2

Alle aansprakelijkheidsbeperkende, aansprakelijkheid uitsluitende of
aansprakelijkheid vaststellende voorwaarden, welke in verband met de
geleverde zaken of diensten door leveranciers, hulppersonen of andere
derden aan Peinemann kunnen worden tegengeworpen, kunnen door
Peinemann ook aan Wederpartij worden tegengeworpen.
Het is Peinemann te allen tijde toegestaan het Materieel (waaronder meer
specifiek de levering van diensten) te leveren door inschakeling van derden
of door deze bij derden te betrekken, hetzij geheel, hetzij in gedeelten.
Indien deze derden zouden worden aangesproken met betrekking tot het
Materieel (waaronder de levering van Diensten) waartoe zij door Peinemann
zijn ingezet, kunnen deze derden zich op alle in onderhavige AV
opgenomen bepalingen beroepen, waaronder specifiek de bepalingen die
zien op de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid. Voorts kunnen
deze derden alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen
inroepen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.

D) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN EN
SERVICE
Indien sprake is van het verlenen van diensten, zoals montage-,
demontagewerkzaamheden of anderszins sprake is van het verlenen van
(service)diensten, zijn onderhavige algemene voorwaarden (eveneens) van
toepassing op de Overeenkomst.
Artikel 34 Prijs montage-, demontagewerkzaamheden en overige Diensten
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34.3

34.4

Door Peinemann voor Wederpartij te verrichten
(de)montagewerkzaamheden en andere Diensten kunnen worden verricht
tegen een vaste aanneemsom, tegen een uurtarief (op basis van uitvoering
in regie), dan wel tegen afrekening in een andere meetbare en
overeengekomen eenheid. De opgegeven c.q. overeengekomen prijs is,
tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, exclusief BTW of andere
verschuldigde overheidsheffingen.
De Overeenkomst tot het verrichten van Diensten is gebaseerd op
uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werktijden.
Peinemann is gerechtigd voor overwerk, werkzaamheden buiten normale
werktijden en andere buitengewone omstandigheden Wederpartij extra
toeslagen in rekening te brengen. Ook indien de uitvoering van de Diensten
door oorzaken gelegen buiten de schuld van Peinemann niet zonder
onderbreking kan geschieden, of op andere wijze wordt vertraagd, is
Peinemann gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten in rekening te
brengen (tegen de alsdan geldende tarieven). Meerkosten voortvloeiende
uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van Wederpartij.
Peinemann heeft het recht om, indien de Diensten bij een vaste
aanneemsom afwijken van de gegevens die door Wederpartij zijn verstrekt
en de aanneemsom hierop is gebaseerd, de hieruit voortvloeiende
meerkosten - verhoogd met een redelijke winstmarge - bij Wederpartij in
rekening te brengen.
Indien Diensten gedurende een periode van meer dan één jaar worden
verleend, heeft Peinemann het recht de prijs jaarlijks aan te passen naar
een marktconforme prijs.

Artikel 35 Verplichtingen Peinemann
35.1
35.2
35.3

Peinemann zal alle geldende overheidsvoorschriften, met name
veiligheidsvoorschriften, in acht nemen en de Diensten verrichten volgens
de eisen van goed vakmanschap.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst zijn alle
tijden, perioden of tijdschema’s die zien op de uitvoering van de Diensten
een schatting en nooit bindend voor Peinemann.
Peinemann zal de door Wederpartij aan Peinemann verstrekte tekeningen
en/of specificaties en/of aanwijzingen in acht nemen en mag daarbij
vertrouwen op de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de door
Wederpartij beschikbaar gestelde documentatie en informatie. Indien blijkt
dat deze informatie niet juist is, is Wederpartij aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende gevolgen, waaronder te maken (extra) kosten, vertraging,
schade, etc.

Artikel 36 Verplichtingen Wederpartij
36.1

Wederpartij is er verantwoordelijk voor c.q. zorgt er voor eigen rekening en
risico voor dat:
a.
b.

c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of
waartoe het Materieel wordt gemonteerd daarvoor geschikt is;
eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen
waarop de door de Peinemann te verrichten Diensten zijn
gebaseerd, zijn geverifieerd en dat de opgegeven maten en
andere gegevens zijn gecontroleerd;
de werkzaamheden welke verband houden met, maar niet
behoren tot de opdracht van Peinemann c.q. de Overeenkomst
op juiste wijze en tijdig zijn verricht;
eigen voorschriften en aanwijzingen van Wederpartij tijdig en vóór
aanvang van de werkzaamheden in het bezit van Peinemann zijn,
bij gebreke waarvan Peinemann niet aan zulke voorschriften c.q.
aanwijzingen is gehouden;
alle zich op het (bouw)terrein waar de Diensten dienen te worden
verricht bevindende hindernissen voor aanvang van de
werkzaamheden zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in
de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk
genoeg is om de door Peinemann eventueel op te richten
constructie te dragen;
de plaats waar de Diensten, meer specifiek
(de)montagewerkzaamheden, dienen te worden verricht
bereikbaar is voor transportmiddelen van Peinemann;
Wederpartij in het bezit is van alle voor de te verrichten Diensten
vereiste vergunningen;
Wederpartij alle geldende overheidsvoorschriften, met name
veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;
licht en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat
in de ruimte waarin wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden
aanwezig zijn;
de werkzaamheden zonder onderbrekingen en hinder kunnen
worden verricht en dat er geen andere werkzaamheden worden
uitgevoerd die dit verhinderen;

k.
l.
m.
n.

36.2

aangevoerd, maar (nog) niet gemonteerd Materieel, alsmede
gereedschappen van Peinemann kunnen worden opgeslagen op
daartoe geschikte en vrij voor Peinemann toegankelijke plaatsen;
ter plaatse kosteloos passende voorzieningen voor (personeel
van) Peinemann aanwezig zijn;
door Peinemann gemonteerde steigers en steigerconstructies
overeenkomstig de toepasselijke overheidsvoorschriften zijn c.q.
worden geaard;
eventueel verschuldigde heffingen en belastingen, waaronder
precario, tijdig zijn voldaan en dat eventueel verplichte
voorzieningen, zoals (weg)afzettingen en verlichting, is
aangebracht.

Indien Wederpartij één of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet
geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens
Wederpartij op te leveren dat Peinemann gerechtigd is de Overeenkomst te
ontbinden. Alle schade die hieruit voortvloeit voor Peinemann komt geheel
voor rekening van Wederpartij.

Artikel 37 Oplevering en risico
37.1

37.2

37.3

37.4
37.5

Vanaf het moment waarop Peinemann het Materieel heeft geleverd, is
Wederpartij aansprakelijk voor diefstal, verduistering, vermissing en
beschadiging daarvan. Dat Peinemann (nog) (de)montagewerkzaamheden
of andere Diensten verleent die samenhangen met het Materieel, maakt niet
dat Peinemann hiervoor verantwoordelijk is.
Indien Wederpartij bij de (op)levering van door Peinemann geleverd c.q.
gemonteerd Materieel geen op- en/of aanmerkingen maakt, wordt
Wederpartij geacht het Materieel en de constructie ervan te hebben
goedgekeurd en heeft de oplevering plaatsgevonden. Wederpartij is
verplicht onverwijld eventuele (nadien) opgetreden gebreken aan
Peinemann te melden.
Wederpartij is aansprakelijk voor beschadiging en vermissing van aan
Peinemann toebehorend Materieel en gereedschappen die bij de uitvoering
van de Diensten zijn aangewend, tenzij sprake is van opzet of grove schuld
van Peinemann zelf of van de met Peinemann te vereenzelvigen
leidinggevende functionarissen.
Peinemann is niet aansprakelijk voor schade aan gebouwen, tenzij sprake is
van opzet of grove schuld van Peinemann zelf of van de met Peinemann te
vereenzelvigen leidinggevende functionarissen.
Het is Wederpartij niet toegestaan zonder goedkeuring van Peinemann
wijzigingen in een door Peinemann uitgevoerde constructie aan te brengen,
bij gebreke waarvan iedere eventuele garantie of aansprakelijkheid van
Peinemann automatisch vervalt.

Artikel 38 Einde Overeenkomst en retourneren Materieel
38.1
38.2

38.3

Een Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van
rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken.
Indien en voor zover de Overeenkomst ziet op het verlenen van diensten
voor een onbepaalde periode, kunnen partijen de Overeenkomst schriftelijk
opzeggen. Indien en voor zover geen opzegperiode is overeengekomen,
zullen partijen daarbij een periode in acht nemen van één maand.
Indien en voor zover partijen zijn overeengekomen dat de Overeenkomst
tussentijds kan worden opgezegd heeft Peinemann recht op compensatie
vanwege reeds gemaakte kosten en ontstaan en aannemelijk gemaakt
bezettingsverlies.

Artikel 39 Aansprakelijkheid en verzekering
39.1

39.2
39.3

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van
Peinemann in de nakoming van de Overeenkomst, zal Peinemann in de
gelegenheid worden gesteld die tekortkoming te herstellen. De herstelplicht
is beperkt tot het verrichten van de Diensten zoals overeengekomen in de
Overeenkomst.
De aansprakelijkheid van Peinemann in verband met eventuele
tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de in
het vorige artikel omschreven verplichting tot herstel.
Peinemann is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens indien en in
zoverre de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Peinemann zelf of van de met Peinemann te vereenzelvigen leidinggevende
functionarissen. Behoudens opzet van Peinemann zelf is aansprakelijkheid
van Peinemann voor vertragingsschade, voor opzichtschade en schade aan
(te hijsen c.q. gehesen) lading en/of last en voor bedrijfs-, gevolg- of
indirecte schade echter steeds uitgesloten. Wederpartij is ermee bekend dat
de te hijsen en/of te heffen last nooit is verzekerd door Peinemann en dat
Peinemann niet aansprakelijk is voor enige schade aan de te hijsen en/of te
heffen last op wat voor grond dan ook. Wederpartij dient te allen tijde zelf
voor verzekering van de te hijsen en/of te heffen last zorg te dragen.
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39.4

39.5
39.6

39.7

39.8

In alle gevallen waarin Peinemann ondanks het bepaalde in dit artikel
gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn
dan het bedrag dat aan Peinemann of aan een derde wordt uitgekeerd
onder de betrokken verzekeringsovereenkomst. De
schadevergoedingsplicht van Peinemann is bovendien, onverminderd de
overige bepalingen van onderhavig artikel, gemaximeerd tot de prijs zoals in
de Overeenkomst is vermeld, hetzij - indien voornoemd bedrag dit bedrag
overstijgt - een maximumbedrag van € 25.000,-.
Iedere vordering jegens Peinemann, behalve die welke door Peinemann
uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf
maanden na het ontstaan van die vordering.
Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden,
welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of
hulppersonen van Peinemann aan Peinemann kunnen worden
tegengeworpen, zullen door Peinemann ook aan de Wederpartij kunnen
worden tegengeworpen.
Wederpartij zal Peinemann en haar werknemers vrijwaren van iedere
aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
door Peinemann, in zoverre die aanspraken méér of anders zijn dan die
welke de Wederpartij toekomen jegens Peinemann.
Indien Peinemann bij verhuurd Materieel een bestuurder of ander personeel
ter beschikking stelt, werken voornoemde bestuurder en/of ander personeel
onder volledige verantwoordelijkheid en voor risico van Wederpartij, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 40 Derdenbeding
40.1

40.2

Het is Peinemann te allen tijde toegestaan Diensten, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk, te leveren door inschakeling van derden. Indien deze derden
(buiten de Overeenkomst) zouden worden aangesproken met betrekking tot
de Diensten waartoe zij door Peinemann zijn ingezet, kunnen deze derden
zich op alle in onderhavige AV opgenomen bepalingen beroepen,
waaronder specifiek de bepalingen die zien op de uitsluiting of beperking
van aansprakelijkheid. Voorts kunnen deze derden alle aan de
Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen inroepen als waren zij zelf
partij bij de Overeenkomst.
Alle aansprakelijkheidsbeperkende, aansprakelijkheid uitsluitende of
aansprakelijkheid vaststellende voorwaarden, die door Peinemann
ingeschakelde derden aan Peinemann kunnen worden tegengeworpen,
kunnen door Peinemann ook aan Wederpartij worden tegengeworpen.

