ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN
1. Elke prestatie geschiedt onder de algemene
verhuurvoorwaarden van Rent-a-mat BVBA, afgekort
RAM.
2. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening
daarvan, waarna deze vervalt.
3. Het gehuurd materiaal dient steeds afgehaald en
teruggebracht te worden op het adres van de
maatschappelijke zetel van RAM.
4. De Huurder dient bij de afhaling het gehuurd materiaal te
controleren. De ontvangstname door de Huurder of zijn
gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van
het gehuurd materiaal en bevestigd hierdoor de perfecte
staat van het gehuurd materiaal.
5. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip
zoals tussen partijen overeengekomen werd. De Huurder
heeft na afloop van de huurperiode een
teruggaveverplichting.
6. Indien de Huurder nalaat de gehuurde materialen bij het
verstrijken van de huurperiode terug te brengen, wordt
de Huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning
geacht in gebreke te zijn het gehuurd materiaal terug te
bezorgen. RAM houdt zich het recht voor om het gehuurd
materiaal zelf terug te halen zonder enige aanmaning en
zonder gerechtelijke tussenkomst.
7. Een verlenging van de huurperiode is, in onderling
overleg, mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheid en
dient ten laatste te worden aangevraagd de dag waarop
de huurperiode een einde neemt. De huurovereenkomst
wordt niet automatisch verlengd door het niet tijdig
retourneren van het gehuurd materiaal.
8. Bij een laattijdige aanvraag tot verlenging of bij het
laattijdig terugbrengen van de gehuurde materialen, zal
RAM van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling een schadevergoeding per dag
vertraging aanrekenen van 50% van de dagprijs en dit
bovenop de normale dagprijs.
9. Wanneer de huurprijs berekend is per dag, wordt een dag
geacht 8 uren werktijd te omvatten. Wanneer de
bedrijfstijd meer dan 10% hoger ligt dan de aangegeven
uren, worden de bedrijfsuren die deze normen
overschrijden berekend in verhouding tot de normale
bedrijfsuren en de overeengekomen huurprijs wordt in
dezelfde mate verhoogd.
10. De Huurder dient de huurprijs, zoals overeengekomen
werd, op voorhand te betalen en dit bij afhaling van het
gehuurd materiaal. Bij iedere verlenging, dient een
voorschot betaald te worden voor de bijkomende
vermoedelijke duurtijd van de verlenging.
11. De prijzen worden behoudens andersluidend beding
steeds meegedeeld exclusief belastingen, taksen of
heffingen (o.a. BTW…).
12. Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermeldingen op
de factuur, contant en aan ons adres betaalbaar.
13. Tenzij anders overeengekomen, zal de Huurder per
huurovereenkomst een waarborgsom betalen dewelke
wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven

huurperiode en de waarde van de gehuurde materialen.
Bij een verlenging kan RAM de betaling van een
bijkomende waarborgsom vragen aan de Huurder. De
waarborgsom is geen vooruitbetaling op de verschuldigde
huursom maar RAM houdt zich het recht voor om de
waarborgsom te compenseren indien de Huurder de
verschuldigde bedragen niet (tijdig) zou hebben betaald.
14. De Huurder dient het gehuurd materiaal op de
overeengekomen datum (en tijdstip) aan RAM te
retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde
heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. RAM
levert de gehuurde materialen in perfecte staat van
onderhoud en werking, gesorteerd, gereinigd en verpakt.
De Huurder dient de gehuurde materialen gereinigd en
op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd
en verpakt te retourneren. Bij gebreke hieraan zal RAM
een bijkomende vergoeding voor de extra arbeidstijd en
extra kosten aan de Huurder aanrekenen.
15. De `Huurder draagt gedurende de gehele huurperiode het
voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Bij verlies
of beschadiging dient de Huurder RAM binnen de 24u
hiervan in kennis te stellen. In geval van diefstal dient
eveneens binnen dezelfde termijn een aangifte bij de
Politiediensten te geschieden én het bewijs hiervan aan
RAM over te maken.
16. De Huurder verplicht zich ertoe RAM ten allen tijde
toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van
derden op het gehuurde af te wijzen en RAH hiervoor te
vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan
derden is niet toegestaan. De Huurder dient RAM op de
hoogte te brengen van de plaats waar de materialen zich
bevinden. Iedere adreswijziging dient voorafgaandelijk
aan RAM gemeld te worden.
17. De Huurder is verplicht het dagelijks onderhoud van het
gehuurd materiaal te verrichten bij gebrek aan de
vereiste deskundigheid, dient de hulp van RAM te worden
ingeroepen. De kosten van deze tussenkomst zal aan de
Huurder worden aangerekend.
18. Technische gegevens worden louter ter informatie
verstrekt en binden RAM niet.
19. De gehuurde materialen blijven te allen tijde eigendom
van RAM, ongeacht de huurperiode.
20. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald
wordt, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 10% van
het factuurbedrag (met een minimum van € 50,00) alsook
met een verwijlintrest van 10% per jaar op het
factuurbedrag en dit van rechtswege en zonder
ingebrekestelling.
21. Alle klachten omtrent de facturatie dienen schriftelijk en
behoorlijk gemotiveerd binnen de 8 dagen aangetekend
aan RAM ter kennis te worden gebracht.
22. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch Recht
van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de
Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afd. Hasselt, de
Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt
of het Vredegerecht kanton Neerpelt bevoegd.

