Algemene verhuur-voorwaarden
Uw bestelling staat klaar in ons magazijn of indien gewenst leveren wij aan huis tegen een meerprijs.
Alle verhuringen onder de 50e (excl. BTW) zijn onderworpen aan een administratieve kost van 4e.
Levering: leveringsomstandigheden (loopafstand, verkeer, lift, hoogte poort, enz.) en een goede communicatie
staat ons toe een perfecte coördinatie te doen van uw vervoer. Wij leveren tot aan gelijkvloers tenzij anders
overeengekomen.
De huur gaat in op het moment dat de huurder, of zijn aangestelde de goederen in ontvangst neemt of de
goederen door TapRent worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. TapRent kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor niet-juist of te laat leveren van de goederen. Indien het transport door TapRent gebeurt,
wordt de klant geacht aanwezig te ijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal TapRent ofwel
de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug
meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden de extra
transportkosten aangerekend aan de klant. De levering gebeurt gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze
makkelijk te bereiken is. Bij levering en afhaling is er 1/4 uur wachttijd voorzien. Er dient steeds minimum 1
persoon aanwezig te zijn voor het laden/lossen te vergemakkelijken. Indien niet aan deze voorwaarden wordt
voldaan, worden bijkomende kosten aangerekend. Reservaties worden alleen aanvaard door onze schriftelijke
bevestiging of stilzwijgend bij overhandiging van het materiaal in ons magazijn of op de overeengekomen plaats
van levering.
Indien, om welke reden dan ook, de klant de huurovereenkomst verbreekt, worden er door TapRent
annuleringskosten aangerekend. Met een minimum van 50e (excl. BTW)
TapRent behoudt zich het recht om ten alle tijde de huurovereenkomst te verbreken, zonder gerechtelijke
tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich mogen bevinden. Indien de klant na verstrijking van
de huurtermijn de goederen niet terugbezorgt, heeft TapRent het recht de goederen zelf terug te halen, zonder
enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend
aan de klant, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van TapRent zijn.
TapRent behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de klant, zodat noch klant, noch
derden eigenaar kunnen worden. Uitgezonderd wanneer er door TapRent een verkoopsfactuur wordt opgemaakt.
Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij
aanvang van de huur.
De klant blijft ten alle tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal (of schade die hieruit vloeit) van de
gehuurde materialen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan TapRent meedelen en verbindt zich ertoe TapRent
te vergoeden tegen nieuwwaarde. Om dit te voorkomen raden wij de klant aan steeds een verzekering af te
sluiten tegen dit soort risico’s. Ook tijdens het transport blijft de klant aansprakelijk voor beschadiging, verlies of
diefstal. De klant dient de goederen goed te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en
het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant. De klant heeft het recht om bij de
terugname van of teruggave van het materiaal aanwezig te zijn teneinde het na te tellen en de staat ervoor
tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien de klant afziet van dit recht, zal de telling en eventuele vaststelling
van schade door TapRent bindend zijn.
Huurprijs: Indien de huurprijs lager is dan 50e (excl. BTW) dan wordt er 4e (excl. BTW) administratiekosten
aangerekend. De klant is steeds verplicht een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden beschouwd
als voorschot of betaling op de huur en geeft nooit recht op intresten. Deze waarborg dient ten laatste bij het in
ontvangst nemen van de materialen betaald te worden. Bij niet-betaling van de waarborg heeft TapRent het recht
het contract te verbreken en alle tot hiertoe gemaakte kosten aan de klant door te rekenen. De waarborg wordt
pas aan de klant teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij voorafgaande schriftelijke overeenkomst werd dat de klant op de
vervaldatum, vermeld op de factuur, dient te betalen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag
verhoogd met intrest van 12% per jaar en met een conventionele schadeloosstelling van 12%, met een minimum
van 50e vanaf factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. Tevens worden alle andere
openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden.
TapRent heeft het recht op dat ogenblik het materiaal te laten terughalen zonder beroep te kunnen doen op de

Rechter en alle kosten door te rekenen aan de klant. In geval van faillissement van de klant wordt de klant of zijn
afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden, alsook voor
het onmiddellijk terugbezorgen van het materiaal. De voorwaarden van de klant worden als niet-bestaand
beschouwd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle geschillen in verband met deze
huurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Turnhout.
Voor sommige materialen dient de klant in het bezit te zijn van een rechtsgeldig rijbewijs. De klant verbindt zich er
toe de materialen te gebruiken als een goede huisvader. Indien de materialen niet proper gereinigd terug binnen
komen, worden deze gereinigd door onze zorgen aan 40e/uur (excl. BTW), met een minimumforfait van 40e.
Eventuele herstellingen dienen te gebeuren in de werkplaatsen van de ‘eigenaar’. De ‘klant’ is steeds
aansprakelijk voor elke vorm van schade en/of schade die hieruit verder vloeit.

