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ALGEMENE VOORWAARDEN

en/of (andere) sociale lasten, belastingen, heffingen, invoerrechten, transportkosten, verpakkingskosten,
opslagkosten en verzekeringstarieven, is K&A gerechtigd die verhoging(en) aan opdrachtgever door te berekenen

Artikel 1: Gebondenheid
1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen K&A Groep B.V. en de aan haar

5.3

Betaling geschiedt á contant of op factuur en in dat geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum,

gelieerde ondernemingen – hierna K&A - en haar afnemers c.q. opdrachtgevers, speciaal wat betreft overeenkomsten

tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door K&A aan te

tot koop en verhuur van tijdelijke danwel semi-permanente gebouwen en/of aanverwante producten, evenals

wijzen bank- of girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.

bijbehorende dienstverlening inclusief montage, demontage, reparatie en opslag, waarbij K&A als opdrachtnemer

Betaling dient steeds stipt, zonder recht op opschorting, korting, aftrek of verrekening om welke reden ook, plaats te

optreedt.

vinden.

1.2

5.3

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle precontractuele situaties tussen K&A en haar

Indien opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder ingebrekestelling aan

opdrachtgevers, daaronder mede begrepen onderhandelingen tot het sluiten van een overeenkomst en op offertes

K&A een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij

van K&A, alsmede op reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomsten tussen K&A en haar opdrachtgevers.

een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Alle incassokosten van de door opdrachtgever verschuldigde
bedragen, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van opdrachtgever. In deze kosten zijn mede begrepen de

1.3

Wijzigingen in en afwijkingen op deze voorwaarden en/of de met K&A gesloten overeenkomst gelden slechts

indien door K&A schriftelijk bevestigd. Eventuele door opdrachtgever gehanteerde, voorgestelde of bedongen

kosten van beslaglegging en de aanvraag van faillissement, almede de volledige kosten van rechtsbijstand door
advocaten, deurwaarders en andere adviseurs en deskundigen. Deze kosten belopen tenminste 15% van de

(inkoop)voorwaarden van worden door K&A uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij expliciet

verschuldigde hoofdsom.

door K&A schriftelijk aanvaard.
5.4

Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op incassokosten, rente en de langst uitstaande vordering

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

(factuur). K&A is steeds gerechtigd haar nakoming op te schorten met een periode gelijk aan die wanneer

2.1

opdrachtgever ingebreke is gebleven met tijdige betaling.

Alle aanbiedingen door of namens K&A gedaan zijn jegens opdrachtgever vrijblijvend, tenzij vooraf anders is

overeengekomen. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand - al dan niet na offerte - wanneer de opdracht
schriftelijk door K&A is bevestigd, danwel daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

5.5

De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten

en eventueel nog niet opeisbare facturen, in geval van beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surséance of
2.2

Offertes van K&A zijn gebaseerd op alsdan geldende prijzen en specificaties en door opdrachtgever verstrekte

informatie. Opdrachtgever staat jegens K&A in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte

faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd. Opdrachtgever wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim
te zijn, ongeacht eventuele termijnafspraken.

gegevens.
5.6
2.3

Gegevens in publicatie of reclamemateriaal van K&A zijn vrijblijvend en aan wijziging onderhevig. K&A staat niet

in voor de volstrekte juistheid of volledigheid daarvan. Aan catalogi en andere voorgedrukte productinformatie c.q.

Onverschillig de overeengekomen betalingsconditie, blijft K&A te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering

over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever genoegzame zekerheidsstelling of
vooruitbetaling te verlangen. Indien deze uitblijft, is K&A bevoegd uitvoering van de overeenkomst op te schorten

vergissingen daarin kunnen geen aanspraken worden ontleend.

danwel deze onmiddellijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en onverminderd haar overige
wettelijke en contractuele rechten.

Artikel 3: (Af)levering
3.1

Een door K&A opgegeven of met opdrachtgever overeengekomen levertermijn is gebaseerd op de K&A

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en retentie

bekende omstandigheden ten tijde van het opgeven daarvan, geldt steeds bij benadering en kan dus nimmer worden

6.1

opgevat als fatale termijn. Ingeval van een wijziging van omstandigheden is K&A gerechtigd de levertermijn aan te

van de desbetreffende overeenkomst op alle onderdelen is voldaan, derhalve inclusief rente, kosten, boetes,

passen. Bij niet tijdige uitvoering van de opdracht zal aan K&A een nadere en redelijke termijn van tenminste dertig

schadevergoedingen e.d. die het gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de desbetreffende overeenkomst

(30) dagen moeten worden gesteld.

aan de zijde van opdrachtgever.

3.2

6.2

Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden overeengekomen levertijden

verlengd met de duur van de vertraging die bij K&A ontstaat als gevolg van het door opdrachtgever niet voldoen aan

De eigendom van geleverde zaken gaat eerst over op opdrachtgever zodra de vordering van K&A uit hoofde

Opdrachtgever is niet bevoegd nog onbetaald gebleven zaken door te leveren, tenzij noodzakelijk wegens de

normale bedrijfsexploitatie van opdrachtgever.

enige op hem rustende verplichting.
6.3
3.3

Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn/fabriek K&A of op ieder ander door K&A

opgegeven adres. Het risico voor de zaken gaat over op het moment van levering. Tenzij anders is overeengekomen

K&A heeft te allen tijde toegang tot de door haar geleverde zaken waar die zich ook mogen bevinden, zolang

het geleverde niet is opgeleverd en de laatste termijn niet is voldaan. Voorts is zij bevoegd die zaken bij non-betaling
dadelijk terug te nemen.Daarnaast is K&A gerechtigd om het retentierecht uit te oefenen op alle zich onder haar

zal het transport te allen tijde plaatsvinden voor rekening en risico van opdrachtgever. Het transportrisico is te allen

bevindende zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft zodra mocht blijken dat opdrachtgever niet of niet geheel

tijde voor opdrachtgever. K&A heeft het recht om een order in gedeelten te leveren.

aan zijn financiële verplichtingen tegemoetkomt.

3.4

Artikel 7: Controle en klachten

Opdrachtgever is gehouden de gekochte of gehuurde producten c.q. onderdelen binnen de overeengekomen

termijn af te nemen. Blijft opdrachtgever daarmee in gebreke dan is K&A bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te

7.1

ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en onverminderd haar overige wettelijke en contractuele

ingebruikneming te (doen) inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en/of

rechten.

beschadigingen dient opdrachtgever onverwijld, maar in elk geval binnen vijf (5) dagen na aflevering danwel

3.3

ontvankelijk zijn, wanneer deze termijn is verstreken of wanneer opdrachtgever de geleverde zaken heeft verwerkt of

Opdrachtgever is verplicht verkochte en geleverde zaken en door K&A verricht werk bij ontvangst respectievelijk

ingebruikneming schriftelijk - per post of telefax - gemotiveerd aan K&A kenbaar te maken. Geen klacht zal nog
De plaats waar opdrachtgever de objecten/materialen wenst afgeleverd c.q. geplaatst te hebben dienen aan

de verharde weg te liggen en in elk geval berijdbaar c.q. bereikbaar te zijn voor het door K&A gebezigde vervoer.

aan derden heeft doorgeleverd.

Transport, lossen en (de-)montage van producten, zomede de kosten daarvan komen voor rekening en risico voor
opdrachtgever, tenzij anders aangegeven in de aan de opdracht ten grondslag liggende opdrachtbevestiging of
offerte. Dit geldt ook voor de toestand en hoedanigheid van de onderliggende grond.

7.2

Geringe afwijkingen zullen nimmer grond voor opdrachtgever vormen om de betreffende zaken te weigeren c.q.

de overeenkomst te ontbinden. Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever
niet op. Het recht van reclamatie vervalt indien de producten door opdrachtgever zijn verwerkt, gewijzigd of

3.4

Indien zaken of producten dienen te worden aangesloten op bestaande installaties of op het net van elektriciteit,

gerepareerd.

waterleiding, gas, riolering, communicatiemiddelen en alle overige nutsvoorzieningen, gebeurt dat door opdrachtgever
zelf op diens kosten. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor benodigde vergunningen van overheidswege.

7.3

K&A heeft de keus indien een klacht gegrond blijkt, om alsnog het overeengekomene te leveren, danwel de

betreffende zaken terug te nemen en te vervangen, danwel de overeenkomst te ontbinden en gedane betalingen aan
Artikel 4: Uitvoering overeenkomst en verplichtingen opdrachtgever

opdrachtgever terug te boeken. K&A is niet aansprakelijk voor enige dientengevolge geleden schade, hoe ook

4.1

genaamd.

K&A is gerechtigd om haar prestaties en diensten naar eigen inzicht uit te voeren terwijl opdrachtgever verplicht

is voor eigen rekening en risico ten dienste van die uitvoering alle verlangde medewerking te verlenen. Partijen

Artikel 8: Garantie

kunnen hiervan schriftelijk afwijken.

8.1

K&A verbindt zich jegens opdrachtgever om zaken en diensten te leveren van goede kwaliteit, in de juiste

samenstelling en in overeenstemming met de omschrijving als in de offerte of ander schriftelijk stuk vastgelegd.
4.2

K&A zal bevoegd zijn om bepaalde verrichtingen geheel of ten dele door derden te laten uitvoeren. K&A zal in

de uitvoering van de overeenkomst naar beste vermogen met de belangen en instructies van opdrachtgever rekening

8.2

houden. Ze zal er verder alles aan doen om de prestaties te laten beantwoorden aan alle in redelijkheid te stellen

plaatsing c.q. montage, tenzij anders overeengekomen. Gebreken dienen door opdrachtgever onverwijld, maar in elk

eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. K&A is het toegestaan om indien bepaalde producten niet beschikbaar zijn

geval binnen vijf (5) dagen na ontdekking schriftelijk - per post of telefax - gemotiveerd aan K&A kenbaar te worden

daarvoor een vervangend en gelijkwaardig product te leveren.

K&A staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde gedurende een periode van drie (3) maanden na

gemaakt. Geen beroep op garantie zal nog ontvankelijk zijn, wanneer deze termijn is verstreken of wanneer
opdrachtgever de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd.

4.3

Opdrachtgever kan geen reechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van K&A ontvangt als deze geen

directe betrekking hebben op de gesloten overeenkomst.

4.4

Opdrachtgever verplicht zich jegens K&A tot tijdige en volledige verstrekking van en is verantwoordelijk voor de

8.3

Deze garantie strekt nimmer verder dan de keuze van K&A tot kosteloos herstel, hetzij vervanging van zaken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

door of namens hem verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en/of overige

9.1

informatie. Opdrachtgever vrijwaart K&A voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van

de aansprakelijkheid van K&A beperkt tot de nakoming van de in artikel 8 genoemde garantieplichten en is K&A niet

voormelde door opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen

Tenzij opdrachtgever aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van K&A, is

aansprakelijk jegens opdrachtgever of derden voor directe schade, indirecte c.q. gevolgschade, immateriële schade

en/of overige informatie.

en/of welke andere schade dan ook, ongeacht of die vordering is gebaseerd op de met K&A gesloten overeenkomst,
onrechtmatige daad of anderszins..

4.5

Wanneer uitvoering van de overeenkomst dient te geschieden op een plaats buiten het bedrijf van K&A, dan

staat opdrachtgever er jegens K&A voor in dat K&A haar werkzaamheden steeds tijdig en zonder enige onderbreking

9.2

of beperking, veilig kan uitvoeren en opdrachtgever zal daartoe steeds tijdig hebben gezorgd voor de nodige

als gevolg van overschrijding van levertijden, ontoereikende medewerking van opdrachtgever of door derden

voorzieningen, behoorlijke toegang, ontheffingen, vergunningen, voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen. Voorts zal

aangebrachte/geleverde materialen. Evenmin geldt aansprakelijkheid in geval van zelfwerkzaamheid door of namens

Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en K&A niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade

opdrachtgever steeds kostenloos zorgen voor alle ondersteuning die K&A redelijkerwijs nodig acht voor uitvoering van

opdrachtgever c.q. schade ten gevolge van advisering of onderaanneming.

de overeenkomst.
9.3

Mocht K&A ondanks het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 aansprakelijk gehouden worden voor enige door

Artikel 5: Prijs en betaling

opdrachtgever geleden schade, dan zal deze beperkt zijn tot het bedrag dat aan K&A wordt betaald ingevolge de

5.1

aansprakelijkheidsverzekeringspolis voor de situatie, vermeerderd met het eigen risico. Indien de verzekeraar om wat

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de overeengekomen prijs gebaseerd op levering af

magazijn/fabriek K&A of een door K&A aangewezen ander adres, exclusief verpakking en exclusief omzetbelasting en

voor reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkering(en) of als de desbetreffende

enige andere van overheidswege opgelegde belasting of heffing.

aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, zal de aansprakelijkheid van K&A beperkt zijn tot het bedrag
van de netto in de desbetreffende overeenkomst overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting.

5.2

Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst een verhoging heeft voorgedaan van een of meer van

de prijsbepalende factoren, zoals onderneer grondstofprijzen, energieprijzen, valutaschommelingen, lonen, premies

9.4

Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid vrijwaart opdrachtgever K&A, haar medewerkers,
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onderaannemers, leveranciers en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tegen alle

16.1

De huur vangt aan op de overeengekomen, dan wel op de datum van oplevering van het gehuurde indien geen

aanspraken van derden, ongeacht de reden, die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de

expliciete aanvangsdatum is overeengekomen of wanneer met wederzijds goedvinden aflevering eerder dan de

uitvoering daarvan, Opdrachtgever zal K&A alle door K&A en/of door haar medewerkers, onderaannemers,

overeengekomen huurdatum ligt. Onder oplevering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling van het

leveranciers en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, geleden schade en kosten

gehuurde aan opdrachtgever danwel wanneer opdrachtgever het gehuurde in gebruik heeft genomen.

verband houdende met de aansprakelijkheid volledig vergoeden indien en voorzover deze schade ingevolge die
overeenkomst niet voor rekening komt van K&A.

16.2

De dag van aflevering en de dag van terugbezorging door opdrachtgever of retourname door K&A zijn bij de

huurperiode inbegrepen. Wanneer het gehuurde binnen de overeengekomen bepaalde tijd door opdrachtgever wordt
Artikel 10: Overmacht
10.1

terugbezorgd blijft niettemin de huurprijs voor de gehele overeengekomen bepaalde duur verschuldigd.

K&A is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de

overeenkomst die het gevolg is van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere natuurramp, staking, arbeidsonrust,

16.3

Indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na afloop van die bepaalde termijn

ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemers of leidinggevenden van K&A, uitsluiting bij staking, opstandjes,

stilzwijgend tot wederopzegging verlengd. K&A is steeds gerechtigd om de huurprijs vanaf de verlengingsdatum aan

verzuim of vertraging van de zijde van de leveranciers van K&A, oorlogshandelingen, terrorisme, tekort of gebrek aan

te passen aan het niveau van de op het moment van verlenging bij K&A geldende huurprijs. K&A behoudt zich

grondstoffen, epidemieën, problemen of fouten bij het transport, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, import en/of

evenwel het recht voor de huurovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd niet te

exportverboden, overheidsmaatregelen, brand, explosies, vorst, storingen in communicatieverbindingen,

verlengen.

elektriciteitsstoringen, aardbevingen, overstromingen en soortgelijke rampen, zomede iedere omstandigheid buiten de
wil van K&A.

16.4

10.2

voldaan.

De huurvergoeding is verschuldigd en wordt door K&A in rekening gebracht telkens voor een periode zoals in

de opdracht is overeengekomen. De betreffende factuur dient overeenkomstig artikel 5 door opdrachtgever te worden
Een situatie van overmacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen en geeft hem evenmin

het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Indien K&A bij het intreden van de overmachtsituatie reeds deels
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is K&A

16.5

gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan

gehuurde in complete, onbeschadigde en ordelijke staat door opdrachtgever aan K&A is overgedragen of, zo dit is

gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

overeengekomen, door K&A is retour gehaald.

10.3

In het geval van overmacht zal K&A haar verplichting gedurende de duur van de overmachttoestand

Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel eindigt de huurovereenkomst eerst op de dag, waarop het

Artikel 17: Onderhoud, gebruik en retourlevering/-name

opschorten, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft op enige schadevergoeding en worden in de Overeenkomst

17.1

genoemde levertijden verlengd met de duur van de vertraging die bij K&A ontstaat als gevolg van de overmacht.

gebreke waarvan het gehuurde moet worden geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd

Opdrachtgever heeft bij aanvang van de huurperiode het recht om het gehuurde te (doen) controleren, bij

Indien de overmachtsituatie langer duurt dan een aaneengesloten periode van drie (3) maanden, zijn beide partijen

Indien K&A het gehuurde bij opdrachtgever danwel een door opdrachtgever aan te wijzen locatie aflevert wordt het

bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door het zenden van een schriftelijke kennisgeving

gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak ter beschikking te zijn gesteld behoudens schriftelijke

daartoe aan de andere partij, waarmee de desbetreffende Overeenkomst (voor het niet-uitgevoerde deel) een einde

reclamatie door opdrachtgever binnen 5 dagen na aflevering.

neemt en geen van de partijen nog nadere verplichtingen ingevolge de Overeenkomst heeft, met uitzondering van
mogelijke (betalings- of anderssoortige) verplichtingen betreffende reeds geleverde producten en/of verrichte diensten
door K&A.

17.2

Opdrachtgever zal gedurende de huurperiode het gehuurde als een goed huisvader beheren. Het gehuurde

dient uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig zijn aard en de bestemming. Alle kosten, voortvloeiend uit
gebrekkig of onoordeelkundig gebruik of onderhoud, beschadigingen en herstel, - door welke oorzaak of veroorzaker

Artikel 11: Annulering

ook - zullen door opdrachtgever worden bekostigd, behoudens voorzover het in artikel 18 bepaalde geldt. Geringe

11.1

reparaties tijdens de huurperiode zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

Indien opdrachtgever een order wenst te annuleren is zij verplicht alle door K&A bestelde en eventueel nog af

te nemen c.q. aangewende materialen en grondstoffen tegen de door K&A betaalde prijs af te nemen en voorts K&A
schadeloos te stellen tegen een afkoopsom van 25% van de overeengekomen aanneemsom of koopsom.

17.3

11.2

van het gebruik van het gehuurde te doen;

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van K&A:

a. het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen vergoeding, dan wel op enige wijze afstand
Opdrachtgever vrijwaart K&A tegen aanspraken van derden wegens die annulering.

b. aan het gehuurde reparaties te laten uitvoeren;
Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten
12.1

Voor zover K&A gerechtigd is tot enig intellectueel eigendomsrecht ter zake van de onder een overeenkomst te

verrichten prestatie (daaronder mede begrepen het leveren van producten en/of diensten), daaronder mede begrepen

c. het gehuurde te vervoeren of te doen vervoeren naar een andere dan met K&A overeengekomen locatie;
d. enig voor opdrachtgever uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel dan wel gedeeltelijk aan een derde
over te dragen;

tekeningen, ontwerpen, (technische) documentatie, bouwspecificaties, computerprogramma’s, alsmede alle dragers
van die rechten, blijft K&A na (op)levering van de producten en/of diensten tot dit (deze) recht(en) gerechtigd, tenzij

17.4

nadrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen. (Op)levering van producten en/of Diensten aan Opdrachtgever

stelling van opdrachtgever wordt aangevraagd dient opdrachtgever K&A daarvan onverwijld op de hoogte te brengen.

behelst geen overdracht of licentieverstrekking van intellectuele eigendomsrechten. Deze bepaling is van

K&A is gerechtigd het gehuurde te voorzien van uiterlijke kentekenen, opdat duidelijk is wie de eigendom heeft.

Indien beslag wordt gelegd op het gehuurde, danwel surséance van betaling, het faillissement of onder curatele

overeenkomstige toepassing op know how met betrekking tot producten en/of diensten.

Opdrachtgever verplicht zich dergelijke herkenningstekenen in goed zichtbare staat te houden en mag deze tekens
nimmer verwijderen.

12.2

In het geval een derde partij inbreuk maakt op K&A’s intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, zal

opdrachtgever K&A onmiddellijk telefonisch en schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk.

17.5

Opdrachtgever zal, op eerste verzoek van K&A, K&A op alle mogelijke manieren bijstaan om aan de inbreuk van de

opdrachtgever te worden gebruikt tijdens vervoer van het gehuurde.

Door K&A ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen blijven te allen tijde haar eigendom en dienen door

rechten van K&A een einde te maken of dit tegen te gaan. Opdrachtgever zal K&A de door K&A benodigde informatie
verstrekken en haar medewerking verlenen om haar rechten te beschermen, in het bijzonder wanneer gerechtelijke

17.6

procedures worden ingesteld.

staat te worden teruggeleverd. Eventueel aangebrachte voorzieningen en/of materialen en/of aan opdrachtgever in

Bij het einde van de huur dient het gehuurde en eventueel verpakkingsmateriaal schoon en in oorspronkelijke

eigendom toebehorende zaken dienen te zijn verwijderd. Is opdrachtgever in gebreke met teruglevering in
Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

oorspronkelijke staat, dan zal K&A gerechtigd zijn de kosten van herstel aan opdrachtgever in rekening te brengen. Bij

13.1

teruglevering heeft opdrachtgever het recht het gehuurde door een expert te laten onderzoeken. Kosten van herstel of

Alle uit de met K&A gesloten overeenkomsten en andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien uit of

daarmee in verband staan, zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag van de Verenigde

vervanging zullen op eerste verzoek van K&A door opdrachtgever op factuur worden voldaan, waarbij de door K&A

Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is niet van toepassing.

over te leggen gespecificeerde reparatienota dwingend bewijs zal opleveren.

13.2

Alle geschillen die zich voordoen in verband met de K&A gesloten overeenkomsten en andere overeenkomsten

die daaruit voortvloeien uit of daarmee in verband staan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te
Dordrecht.

Artikel 18: Aansprakelijkheid bij diefstal, verlies en beschadiging
18.1

Gedurende de gehele huurperiode draagt opdrachtgever alle risico van diefstal of verlies van en is hij

aansprakelijk voor alle schade aan en diefstal of verlies van het gehuurde. Ingeval van diefstal of verlies is
opdrachtgever gehouden het gehuurde tegen nieuwwaarde te vergoeden.

Artikel 14: Slotbepaling
14.1
Als een bepaling uit een met K&A gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, dan zal een dergelijke bepaling zo veel mogelijk worden nagekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen
van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geldig en van kracht en zullen de partijen de nietige of niet
afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de
oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

18.2

Behoudens voorzover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van K&A en/of behoudens voorzover

het gaat om gebreken aan het gehuurde die zijn ontstaan na aanvang van de huur door toedoen van K&A danwel het
gebreken betreft die bij aanvang van de huur reeds aanwezig waren en die K&A op dat moment kende of behoorde te
kennen, is K&A niet aansprakelijk voor directe schade, indirecte c.q. gevolgschade, immateriële schade en/of welke
andere schade dan ook, ongeacht of die vordering is gebaseerd op de met K&A gesloten overeenkomst,
onrechtmatige daad of anderszins..

14.2

Tenzij na schriftelijke toestemming van K&A, is Opdrachtgever niet gerechtigd derden toegang te verlenen tot

documenten die deel uitmaken van of afkomstig zijn van K&A of openbaar te maken aan het publiek, waaronder
begrepen rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen en dergelijke.

18.2

Opdrachtgever zal het gehuurde gedurende de gehele huurperiode bij een te goeder naam en faam bekend

staande Nederlandse verzekeringsmaatschappij verzekerd houden voor de volledige nieuwwaarde bij brand, verlies of
diefstal en andere risico’s waartegen zaken zoals het gehuurde redelijkerwijs verzekerd dienen te worden.

14.3

Als verschillende personen en/of bedrijven tezamen als opdrachtgever worden aangesteld, zullen deze

hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de uitvoering van de verplichtingen in de overeenkomst.

Opdrachtgever is gehouden K&A op haar eerste verzoek afschriften van de polis(voorwaarden) en betaalbewijzen van
de verzekeringspremie te overhandigen. Het verzekerd bedrag dient in ieder geval te dekken:
a.

14.4

Behoudens voorzover toegestaan in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden doen partijen afstand

van het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (laten) ontbinden.

ingeval van verlies, diefstal of onherstelbare schade: de kosten die voor K&A voortvloeien uit vervanging van

het gehuurde voor soortgelijke nieuwe zaken, inclusief de kosten van transport en installatie;
b.

ingeval van gedeeltelijk verlies of beschadiging: de kosten van herstel of gedeeltelijke vervanging, inclusief de

kosten van transport en installatie, tenzij het gehuurde zodanig beschadigd is dat de kosten van herstel of
14.5

Voorzover rechtens mogelijk doen partijen tevens afstand van het recht de overeenkomst en/of deze algemene

voorwaarden geheel of gedeeltelijk te (laten) vernietigen en/of wijziging van de gevolgen daarvan te vorderen.

Artikel 15: Bijzondere bepalingen toepasselijk op verhuur
15.1

De hierna opgenomen bepalingen 16 t/m 18 gelden in aanvulling op de hiervoor opgenomen artikelen voor

zover er sprake is van een huurovereenkomst, althans van een overeenkomst die tevens elementen van huur bevat.

(gedeeltelijke) vervanging inclusief de kosten van transport en installatie de dagwaarde van de desbetreffende
zaken overtreft, in welk geval gehandeld zal worden als ware er sprake van onherstelbare schade;

18.3

In alle gevallen is opdrachtgever gehouden om ingeval van schade, diefstal of verlies van het gehuurde K&A

daarvan direct in kennis te stellen en, ingeval Opdrachtgever redelijkerwijs behoort aan te nemen dat sprake is van
diefstal of opzettelijk aangebrachte schade hiervan tevens binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en de originele
aangifte ommegaand aan K&A te doen toekomen.

15.2

Bij strijdigheid tussen de artikelen 16 t/m 18 en de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

prevaleren eerstgenoemde artikelen.

Artikel 16: Huurperiode en huurtermijnen

Blad 2
Op alle rechtsbetrekkingen tussen K&A Groep bv en de aan haar gelieerde ondernemingen en haar afnemers c.q. opdrachtgevers zijn van toepassing de algemene voorwaarden van K&A Groep bv

