ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GERTJAN BRINKS SLOOPDIENSTEN B.V.
Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Almelo op 18 oktober 2017 onder nummer 36/2017
I.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.

Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
(a) Brinks: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GertJan Brinks Sloopdiensten B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68813988, en al de aan
haar gelieerde ondernemingen;
(b) Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Brinks zaken levert en/of verhuurt en/of diensten verricht, dan wel met wie Brinks een Overeenkomst aangaat, als
huurder heeft te gelden, of met wie Brinks in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
(c)
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Brinks en de Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die overeenkomst;
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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen, offertes en (opdracht)bevestigingen van Brinks, op alle aanvaardingen
door Brinks en alle Overeenkomsten met Brinks- zoals van koop en verkoop, het verrichten van (o.a. graaf- en sloop)werkzaamheden, het verlenen van diensten (waartoe gerekend: het
verhuren van zaken) en alle, al dan niet in dat kader ter beschikking gestelde zaken, ook wanneer die rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of in verband staan met, een Overeenkomst.
Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de Klant en Brinks die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn;
voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
Indien de Klant één maal een Overeenkomst met Brinks heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met Brinks te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten der betreffende
overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijkheidsverklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
Brinks wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant van de hand.
Brinks behoudt zich te allen tijden het recht voor om van de in deze Voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.
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Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Brinks zijn vrijblijvend en binden Brinks niet tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Alle aanbiedingen en offertes gelden voor de
termijn als in de desbetreffende aanbieding of offerte is vermeld. Indien geen termijn staat vermeld, geldt de aanbieding of offerte voor één week vanaf de dag dat de aanbieding of offerte is gedaan. Een aanbieding of offerte kan door Brinks schriftelijk worden verlengd.
Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door Klant bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, voor de juistheid waarvan de Klant instaat en waarop Brinks mag afgaan.
Monsters, afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, (machine)specificaties, prijzen of andere indicaties die door Brinks worden verstrekt op haar website, in
prospectussen, prijscouranten, aanbiedingen, offertes, handleidingen, instructieboekjes, Overeenkomsten e.d. zijn slechts algemene aanduidingen van de desbetreffende zaak en binden
Brinks niet.
Totstandkoming Overeenkomst
Een Overeenkomst, hoegenaamd ook, komt eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Brinks. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door Brinks
van de door de Klant verstrekte opdracht/order, dan wel uit het feit dat Brinks uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst.
Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de Overeenkomst en de Voorwaarden gelden niet, zolang zij niet door Brinks uitdrukkelijk zijn aanvaard. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging door Brinks van de door de Klant aan haar verstrekte nadere opdracht/order, dan wel uit het feit dat Brinks
uitvoering heeft gegeven aan de aanvulling, wijziging enz.
Voor zover de Klant enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een Overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een Overeenkomst
tot stand is gekomen, doet de Klant dat geheel op eigen risico.
Bij verschil tussen de opdrachten/order van de Klant en de schriftelijke bevestiging van Brinks is de Klant aan de schriftelijke bevestiging van Brinks gebonden tenzij de Klant binnen 2 dagen na datum van de bevestiging Brinks bericht dat de bevestiging van Brinks niet in overeenstemming is met de opdracht/order en de Klant bewijst dat zulks voor Brinks kenbaar was.
Brinks behoudt zich het recht voor om opdrachten/orders te weigeren.
Brinks is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de Overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Brinks alle voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens van de Klant heeft ontvangen. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Brinks ter hand gestelde gegevens en bescheiden,
ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Opdrachtgever staat ervoor in dat het gebruik van de gegevens en bescheiden Brinks niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften
of beschermde rechten van derden. De Klant vrijwaart Brinks onvoorwaardelijke en onherroepelijk voor alle aanspraken die derden jegens Brinks geldig (kunnen) maken uit hoofde het
in dit lid bepaalde.
Alle opdrachten/orders worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Brinks, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
Prijzen
Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in EURO en exclusief BTW en gelden af de locatie(toeleverancier van) Brinks. Transport-, verzend- en/of portokosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen, onderhoud- schoonmaak- en reparatiekosten, kosten van brandstof, kosten van verzekering e.d. zijn voor rekening van de Klant, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materiaal en lonen geldend op de dag van de aanbieding of offerte. Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van nadien maar vóór de levering van zaken (al dan niet ter verhuur) c.q. het verrichten van de werkzaamheden c.q. het verlenen van de diensten ingetreden
wijziging in kostprijsbepalende factoren - zoals in de inkoopprijzen, de in- of uitvoerrechten, de lonen, de belastingen, de heffingen, verzekeringspremies - door Brinks met inachtneming
van de gewijzigde bedragen worden verhoogd.
De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden ingeval deze verhoging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de Overeenkomst. De ontbinding dient binnen één
week na de kennisgeving van de verhoging plaats te vinden. Ingeval van ontbinding door de Klant is Brinks niet tot enige schadevergoeding gehouden.
Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door Brinks te berekenen en door de Klant verschuldigde prijzen de in de prijslijsten van Brinks
vermelde prijzen die gelden op de dag der levering c.q. de dag van verhuur c.q. de dag van voltooiing van het werk of de dienst.
Opschorting/zekerheidstelling
Indien er gerede twijfel bij Brinks bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Klant is Brinks gerechtigd om haar prestatie(s) per direct op te schorten en vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de Klant voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze (vooruit)betaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan c.q. de overeengekomen werkzaamheden of diensten te verrichten c.q. te continueren. De Klant is aansprakelijk voor de door Brinks door deze vertraging te lijden schade.
Indien de Klant niet binnen één week aan het verlangen van Brinks tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is Brinks bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Aflevering/oplevering
Eventuele overeengekomen af- c.q. opleveringstermijnen, en, in voorkomend geval, bezorgtijdstippen, gelden steeds als streeftermijnen/tijdstippen, waaraan geen rechten kunnen
worden ontleend.
Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van afgifte, bezorging c.q. verzending van de zaken door Brinks. Als datum van oplevering wordt aangemerkt de dag waarop het werk
ter beschikking is gesteld aan Klant.
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Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a.
wanneer Brinks hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de Klant kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de Klant het werk heeft goedgekeurd.
b.
één week is verstreken nadat Brinks schriftelijk aan de Klant kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de Klant heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te
nemen.
c.
bij ingebruikname van het werk.
d.
Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze kunnen worden hersteld, zullen geen reden zijn om goedkeuring te mogen onthouden.
e.
Bij onthouding van goedkeuring van het werk, die aan de oplevering in de weg staat, is de Klant verplicht om daarvan schriftelijke mededeling aan Brinks te doen, onder opgave
van redenen, en wel binnen één week nadat Brinks de Klant heeft medegedeeld dat het werk is voltooid.
f.
Met betrekking tot de hernieuwde opname na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
Indien is overeengekomen dat Brinks voor transport van de zaken zorgdraagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door Brinks bezorgd worden op, dan
wel ter bezorging worden gezonden naar het bij Brinks bekende adres van de Klant.
De zaken reizen voor rekening en risico van de Klant ook indien de opdracht tot vervoer door of namens Brinks wordt gegeven. Tenzij de Klant Brinks tijdig verzoekt de zaken tijdens het
vervoer voor rekening van de Klant te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.
De Klant is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te (laten) lossen/(laten) opladen, tenzij Brinks aangeeft zelf voor het lossen/opladen zorg te zullen
dragen. Indien Brinks de zaken vervoert/laat vervoeren, zullen de zaken worden afgeleverd en worden opgehaald op de door de Klant opgegeven plaats, op de begane grond, op een
voor het transportmiddel bereikbare plaats. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de plek van het bezorgen en het ophalen immer dezelfde. De Klant dient er zorg voor te
dragen dat op het met Brinks overeengekomen bezorgingstijdstip/tijdstip van ophalen, welk tijdstip, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, immer als streeftermijn heeft te gelden, het benodigde personeel en (hef-/takel-/transport)materieel aanwezig is om de zaken in ontvangst te kunnen nemen en te kunnen lossen/over te dragen aan Brinks/de door Brinks
ingeschakelde transporteur. De Klant draagt het risico voor het aantreffen door Brinks van obstakels op en nabij de overeengekomen losplek/ophaalplek, die de uitvoering van het bezorgen/ophalen belemmeren of bemoeilijken. Indien het niet mogelijk is om de zaken te bezorgen, is Brinks gerechtigd om de zaken, op kosten van de Klant mee terug te nemen. Indien
het niet mogelijk is om de zaken op te halen, komen de kosten en gevolgen daarvoor voor rekening en risico van de Klant.
De Klant is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de Overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
Indien niet terstond - uiterlijk binnen 24 uur - na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de Klant bij het in lid 7 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt,
dient hij deze uiterlijk binnen één week na aflevering schriftelijk aan Brinks te melden.
Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Brinks terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.
Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. met inachtneming van art. 9 verlengde af- c.q. opleveringstermijn kan de Klant Brinks schriftelijk in gebreke stellen.
Brinks is ten aanzien van de af- c.q. opleveringstermijn pas in verzuim indien Brinks vervolgens nalaat af- c.q. op te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste zes weken.
Indien Brinks binnen deze redelijke nadere termijn de zaken niet conform hetgeen partijen zijn overeengekomen heeft (af/op)geleverd c.q. de te verrichten werkzaamheden dan wel de
te verlenen diensten nog niet heeft voltooid, is de Klant bevoegd de Overeenkomst voor zoveel deze niet is nagekomen te ontbinden. Als Brinks de Overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de Klant het reeds geleverde gedeelte van de zaken, behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de
daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de Klant aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten door de Klant niet
(meer) doeltreffend kunnen worden gebruikt of benut, ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden en/of
diensten. In het laatste geval heeft de Klant de bevoegdheid de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting ook hetgeen reeds geleverd
c.q. verricht was voor rekening en risico van de Klant aan Brinks terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.
Overschrijding van een (af)leverings- c.q. opleveringstermijn door Brinks geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, hoegenaamd ook.
Kwaliteit en reclames
Brinks staat er niet voor in dat door Brinks verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten (waartoe gerekend: verhuur) geschikt zijn voor het doel waarvoor de
Klant deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan Brinks kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
De Klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij Brinks daarvan niet binnen één week nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken, oplevering van het Werk c.q. de voltooiing van de diensten zijn verstreken.
Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de Klant uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de Klant niet het recht de betaling van de vordering van Brinks op te schorten/daarmee te verrekenen.
Overmacht
Van overmacht aan de zijde van Brinks is sprake, indien Brinks verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge
van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Brinks als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de
schuld of de risicosfeer van Brinks ontstaan.
Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Brinks door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.
Indien door overmacht de aflevering of de uitvoering van werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, zijn zowel Brinks als de Klant bevoegd de overeenkomst - voor het niet uitgevoerde gedeelte - te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de Klant het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte
van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de Klant aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten door de Klant niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q.
het niet verrichten van de resterende werkzaamheden c.q. diensten. In dit laatste geval heeft de Klant, indien door overmacht de resterende levering c.q. werkzaamheden of diensten
meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de Klant, naar Brinks terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.
Facturering en betaling
Brinks is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten.
De Klant is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen.
De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de Klant (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank
wordt ingewilligd, de Klant door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de Klant één
of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige overeenkomst dan wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
De Klant is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een
gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 20% van de nog
verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 125,--. Brinks is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en
bedrag te boven gaan.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Brinks is niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de Klant of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met
Brinks gevoerde onderhandelingen, een met Brinks aangegane Overeenkomst, een door Brinks gepleegd verzuim, een door Brinks gedaan beroep op overmacht of een door Brinks geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst.
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Dit is slechts anders indien:
a.
Brinks terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;
b.
De Klant of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van Brinks;
c.
Brinks aansprakelijk is op grond van afdeling 3 titel 3 Boek 6 BW (productaansprakelijkheid).
In alle gevallen waarin Brinks een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
De Klant zal Brinks op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Brinks terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.
Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 4 kan Brinks de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden - zonder tot enige schadevergoeding jegens de Klant
gehouden te zijn en onverminderd het recht van Brinks schadevergoeding van de Klant te vorderen - ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van
betaling aanvraagt, een verzoek van de Klant (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de Klant door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de Klant één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de Overeenkomst dan wel uit een andere Overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de Klant aan Brinks verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

13.
1.

Hoofdelijkheid
Indien de Klant uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de Overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Brinks voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

14.
1.

Verbod overdracht en verpanding rechten en/of verplichtingen
De Klant kan rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Brinks overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een
derde.
Het is voor Klant niet mogelijk om vorderingen op Brinks, uit welken hoofde ook, aan een derde te verpanden (dit verbod kent goederenrechtelijke werking).

2.
15.
1.

Geheimhouding
De Klant zal de Overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze Overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent
of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze Overeenkomst noodzakelijk is of de Klant tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

16.
1.

Bepalingen die van kracht blijven/aanpassing voorwaarden
Na het eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat afzonderlijke bepalingen om welke reden dan ook niet geldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Brinks en de Klant komen overeen om de ongeldige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft de inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de ongeldige bepaling.

2.

17.
1.
2.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsverhoudingen tussen Brinks en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze Voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid
van de Rechtbank, sector kanton, te boven gaan, naar keuze van Brinks, worden onderworpen hetzij aan het oordeel van de rechtbank te Almelo hetzij van de rechtbank in het rechtsgebied waar de Klant is gevestigd.
II.

BIJZONDERE BEPALINGEN INGEVAL VAN VERHUUR VAN ZAKEN DOOR BRINKS

Deze afdeling bevat specifieke bepalingen ingeval van verhuur van zaken door Brinks aan de Klant. Voor zover strijdig, gaat het bepaalde in deze afdeling boven de algemene bepalingen
uit deze voorwaarden.
1.
1.

Huurprijs
De in de Overeenkomst vermelde prijs, betreft de huurprijs per dag, welke bij vooruitbetaling is verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. Brandstof aangedreven zaken worden
door Brinks met een volle tank geleverd. De Klant is gehouden om de zaken weer met een volle brandstoftank terug te bezorgen. Indien dit niet gebeurt, dan worden de brandstofkosten
bij de Klant in rekening gebracht, vermeerderd met € 7,50 aan administratie- en handelingskosten.

2.
1.
2.
3.
4.

Aanvang huur en (minimale) duur (huurperiode)
De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één dag of een veelvoud hiervan.
De huurperiode start op het uur waarop de zaak aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, tenzij Brinks en de Klant schriftelijk anders overeenkomen.
De huurperiode eindigt op het tijdstip waarop de zaak in het beheer van Brinks is teruggebracht, tenzij Brinks en de Klant schriftelijk anders overeenkomen.
De huur loopt door op zaterdag, zon- en feestdagen. Voor een huurperiode van een dag mag de Klant de zaak 24 uur houden, mits de volgende dag een werkdag is, anders eindigt de
huur diezelfde dag.
Zaken met een urenteller worden, ongeacht de periode, aan de Klant verhuurd met een maximum van 10 gebruiksuren per dag, dan wel 50 gebruiksuren per week.
Indien de Klant de zaak meer dan 10 uren per dag gebruikt, dan wel meer dan 50 uren per week, dient de Klant een door Brinks te bepalen toeslag te betalen.
Voor zover een ander dan de (rechtsgeldig vertegenwoordiger van de) Klant bescheiden, verband houdende met de huur, waartoe, doch niet uitsluitend, gerekend: huurovereenkomst
en de ontvangstbevestiging van de zaken ondertekent, wordt de Klant geacht de desbetreffende persoon daartoe mondeling te hebben gemachtigd.
Brinks is gerechtigd om naar een legitimatie te vragen en daarvan, ten behoeve van haar eigen administratie, een kopie te maken, alvorens zaken ter beschikking te stellen.

5.
6.
7.
8.
3.
1.
2.
3.
4.
4.
1.
2.

3.
4.

Beschikbaarheid en eigendom zaken
De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op zaken die Brinks in voorraad heeft.
Brinks is nimmer gehouden om zaken op voorraad te houden/zorg te dragen voor vervangende zaken, op het moment dat de gehuurde zaak/zaken niet (langer) beschikbaar of inzetbaar
is/zijn, ongeacht de oorzaak daarvan.
De zaken die aan de Klant worden verhuurd blijven ten alle tijden eigendom van Brinks/degene van wie Brinks de zaken heeft gehuurd.
Aan de zaken mogen geen wijzigingen, aanpassingen of veranderingen enz. worden gepleegd, tenzij Brinks daarvoor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Verplichtingen Brinks
De zaken worden door Brinks in schone en bruikbare staat aan de Klant ter beschikking gesteld.
Brinks is bevoegd om zaken af te leveren waarbij, in voorkomend geval, mag worden afgeweken van de toegezegde eigenschappen, waartoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, worden
gerekend: kleur-, gewicht- en of maatverschillen, andere onderdelen of programmatuur die technisch en kwalitatief vergelijkbaar zijn en het functioneren niet in ernstige mate in negatieve zin beïnvloeden.
Brinks verzorgt het preventief onderhoud van de zaken die zij verhuurt en draagt de daarmee verband houdende kosten. Dagelijks onderhoud gedurende de huurperiode en kosten die
niet voortvloeien uit een normaal gebruik komen/blijven voor rekening van de Klant.
Indien de zaken bij normaal gebruik, in achtgenomen de handleiding en/of de instructie/het instructieboekje, niet naar behoren functioneren, wordt het herstel door of namens Brinks
op een zo kort mogelijke termijn verzorgd. In alle gevallen geldt: genoemde termijn heeft als streeftermijn te gelden.
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5.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Verplichtingen Klant
De zaken mogen alleen door de Klant zelf en/of haar personeel worden gebruik, voor zover dit gebruik plaatsvindt in het kader van het door de Klant aan haar personeel opgedragen
werkzaamheden. Het is de Klant niet toegestaan om, buiten haar personeel, derden de zaken te laten gebruiken, hoegenaamd ook, waartoe, doch niet uitsluitend, gerekend: uitlenen en
(onder)verhuren. De Klant realiseert zich dat, voor zover zaken door/ten behoeve van Brinks zijn verzekerd, ingeval het gebruik door derden, waartoe, doch niet uitsluitend, gerekend:
uitlening en (onder)verhuur, de verzekering niet tot uitkering zal overgaan.
De zaken dienen in overeenstemming met hun bestemming te worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met de zaken en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van de zaken voor het beoogde gebruik, dient de Klant vooraf Brinks te raadplegen.
De Klant dient er zorg voor te dragen dat de zaken uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of richtlijnen in de branche worden gebruikt. Bij
werkzaamheden binnen Nederland met gevaar voor schade aan zich onder de grond bevindende zaken geldt de Wet WION. Deze wet legt op degenen onder wiens verantwoordelijkheid
of leiding de verplichting om voorafgaande aan de werkzaamheden informatie over de ligging van kabels/leidingen op te vragen. De Klant verklaart bekend te zijn met de Wet WION en
de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
De Klant staat er voor in dat de zaken uitsluitend worden gebruikt door terzake deskundige en gekwalificeerde personen, die allen beschikken over de vereiste leeftijd, ervaring en papieren.
De Klant is gehouden om over alle vereiste vergunningen, toestemmingen en machtigingen te beschikken die nodig zijn voor het werken met de zaken, en is gehouden er strikt op toe te
zien dat de zaken immer en alleen in overeenstemming met genoemde vergunningen, toestemmingen en machtigingen worden gebruikt.
De Klant zal de zaken periodiek controleren en deze niet verder gebruiken nadat deze defect zijn geraakt. In het geval van een defect is de Klant gehouden om per direct telefonisch of
per fax contact op te nemen met Brinks. Het is de Klant verboden om zelf reparaties of herstellingen aan de zaken te verrichten. Brinks draagt zorg voor de servicebeurten. De klant zal
de zaken tijdig voor deze beurten aan Brinks aanbieden. Het dagelijks onderhoud van de zaken, waartoe, doch niet uitsluitend, gerekend: de controle van het oliepeil, zal door de Klant
plaatsvinden.
De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof, smeermiddelen, stroomtoevoer en originele verbruiksmaterialen, zoals slijpschijven.
De Klant zal de zaken in goede staat houden en in gereinigde/schone, goede en direct bruikbare staat terug leveren aan Brinks, behoudens normaal gebruik/slijtage.
De Klant is verplicht om bij de start van de huurperiode de zaken terstond op gebreken, manco’s en andere klachten te controleren. Indien de Klant een gebrek, manco of andere klacht
constateert dient zij per direct telefonisch of per fax contact op te nemen met Brinks, alvorens de zaak in gebruik te nemen. Gebruik van de zaken heft het recht om te reclameren op.
De Klant is verplicht (gedeeltelijke) beschadiging, vermissing, verlies, diefstal, vernietiging, beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld telefonisch of per fax aan Brinks te
melden, direct nadat een dergelijke omstandigheid zich heeft voorgedaan, althans direct nadat het is ontdekt.
De Klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit en verband houdende met het gebruik van de zaken en is ermee bekend dat het gebruik van de zaken ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken aan de Klant, haar personeel of derden. De Klant verplicht zich alle denkbare (veiligheids)maatregelen te treffen teneinde het intreden van genoemde risico’s
zoveel als mogelijk te beperken, waartoe, doch niet uitsluitend, gerekend het verstrekken en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Brinks staat niet in voor de veiligheid
van de Klant, het personeel of derden.
De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Brinks lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van/aan de gehuurde zaken, het niet verwijderen van
reststoffen van de zaken en de tot die zaken behorende documenten (handleiding, instructieboekje, kentekenbewijzen, keuringscertificaten), opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode, behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, behoudens het geval dat Brinks daarvoor verzekerd is én deze verzekering tot uitkering overgaat, in welk geval de
gehoudenheid van de Klant beperkt is tot vergoeding van schade dat niet onder de verzekering wordt uitgekeerd, waartoe, doch niet uitsluitend gerekend: het eigen risico, ook al blijkt
de schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode. In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal is de Klant gehouden om, ingeval de verzekering niet tot (volledige) uitkering overgaat, aan Brinks te vergoeden de op het moment dat één van de genoemde evenementen zich voordoet, geldende nieuwprijs voor de desbetreffende zaak/zaken met een opslag van 15%. De door/namens Brinks gemaakte kosten van expertise voor het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan de zaken komen
voor rekening van de Klant. Brinks zal op eerste verzoek van de Klant een kopie van het polisblad en polisvoorwaarden ter hand stellen, waaruit blijkt onder welke voorwaarden de verzekering tot uitkering overgaat en welk eigen risico daarbij geldt. Uit het polisblad en bijbehorende voorwaarden blijkt onder meer, doch niet uitsluitend, dat ingeval van opzet geen uitkering plaatsvindt. Aanhangers zijn nimmer verzekerd.
De Klant is voorts aansprakelijk voor alle (directe en indirecte) schade die tijdens de huurperiode is ontstaan aan, met of door de zaken. De Klant vrijwaart Brinks onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade. Dit is inclusief schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen.
Boetes voor overtredingen met de zaken die tijdens de huurperiode door of namens de Klant worden veroorzaakt, dienen door de Klant per ommegaande aan Brinks te worden voldaan.
III.

BIJZONDERE BEPALINGEN INGEVAL VAN AANNEMING VAN WERK DOOR BRINKS

Deze afdeling bevat specifieke bepalingen ingeval van aanneming van werk door Brinks aan de Klant. Voor zover strijdig, gaat het bepaalde in deze afdeling boven de algemene bepalingen uit deze voorwaarden.
1.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Uitvoering Overeenkomst
Brinks zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De verplichtingen van Brinks uit hoofde van de Overeenkomst hebben te gelden als een inspanningsverbintenis, tenzij uit enig dwingend wettelijke bepaling of de Overeenkomst volgt
dat het gaat om een resultaatsverbintenis.
Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Brinks het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
De uitvoering van de werkzaamheden door Brinks geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Brinks is gerechtigd de opdracht/werkzaamheden in het geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten uit te voeren. In het laatste geval is Brinks gerechtigd om elk uitgevoerd gedeelte
afzonderlijk aan de Klant in rekening te brengen en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een uitgevoerd gedeelte door de Klant niet wordt betaald, is Brinks niet tot (verdere)
uitvoering van het volgende gedeelte verplicht en is Brinks gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze niet is uitgevoerd zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige in gebreke
stelling van de Klant op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.
De Klant zorgt ervoor dat Brinks in staat wordt gesteld de overeengekomen werkzaamheden uit te kunnen voeren: Zo heeft de Klant er zorg voor te dragen dat op het werk gas, water,
elektriciteit en gratis parkeergelegenheid aanwezig is en het Werk voor Brinks ten alle tijden toegankelijk is. Indien het Werk voor de uitvoering van de werkzaamheden (gedeeltelijk)
dient te worden ontruimd, heeft de Klant er zorg voor te dragen dat het werk op een tussen partijen voordien overeengekomen tijdstip is ontruimd. De Klant dient zelf voor de voor het
verrichten van de werkzaamheden door Brinks benodigde ontheffingen en vergunningen zorg te dragen. De Klant vrijwaart Brinks onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor alle aanspraken van derden verband houdende met de overtreding van (vergunnings)voorschriften. De Klant draagt het risico voor het aantreffen door Brinks van zaken op en nabij het werk die hem
in de uitvoering van zijn werkzaamheden belemmeren of bemoeilijken.
Brinks heeft het recht nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.
De uit de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende extra kosten, ontstaan door niet, niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking komen de vergunningen en
ontheffingen, zijn voor rekening van de Klant.

2.
1.

Risico-overgang zaken
Vanaf het moment dat Brinks, dan wel een in zijn opdracht aan te wijzen derde, zaken op het werk aflevert (daaronder te begrijpen: stalt, plaats of installeert) komt het risico terzake van
beschadiging, diefstal of vernietiging van deze zaken rekening van de Klant. Als zodanig staat deze aflevering los van de uiteindelijke oplevering van het werk door Brinks. Een en ander
laat onverlet de regeling betreffende het eigendomsvoorbehoud, als gemeld in de algemene bepalingen van deze Voorwaarden.

3.
1.

Uitvoering Overeenkomst
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen tot de verplichtingen van de Klant:
a.
De kosten van verwerking van afkomende materialen,
b.
Vergoeding van de kosten voor eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen
c.
Het op dezelfde dag controleren van de uitgevoerde werkzaamheden, bij niet nakoming hiervan is de Klant gehouden de extra kosten van Brinks te vergoeden.
Bij een geschil over de naleving van het bovenstaande, is de mening van Brinks altijd doorslaggevend.

2.
4.
1.

Afrekening meer-/minderwerk
Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Brinks, behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15 % van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.
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