Algemene voorwaarden Steigers-Steigerhout B.V.
Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Steigers-Steigerhout B.V., gevestigd te Berghem (gemeente Oss), ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 69898359.

Artikel 2 definities
Overeenkomst:
partijen:
Steigers-Steigerhout B.V.:
website:
wederpartij:

de overeenkomst van koop/verkoop of van huur/verhuur, althans iedere andere
overeenkomst die door Steigers-Steigerhout B.V. wordt gesloten;
Steigers-Steigerhout B.V. en haar wederpartij;
gebruiker van deze algemene voorwaarden;
www.steigers-steigerhout.nl;
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Steigerhout
B.V. sluit.

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1
3.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen, waaronder
die uit hoofde van de tussen partijen gesloten Overeenkomst.
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gesloten ten behoeve van SteigersSteigerhout B.V., maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst door Steigers-Steigerhout B.V. zijn ingeschakeld.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

Alle uitingen van Steigers-Steigerhout B.V. op haar website met betrekking tot het leveren of verhuren van
producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
De wederpartij plaatst zijn/haar bestelling door het doorlopen van de bestelprocedure op de website,
waaronder het volledig invullen van het bestelformulier. De wederpartij kan er voor kiezen de producten
zelf bij Steigers-Steigerhout B.V. af te halen of deze door Steigers-Steigerhout B.V. te laten bezorgen. Na
het voltooien van de bestelprocedure ontvangt de wederpartij van Steigers-Steigerhout B.V. de factuur.
Deze factuur vormt tevens de bevestiging van de bestelling.
In het geval dat de wederpartij ervoor kiest de producten zelf bij Steigers-Steigerhout B.V. af te halen,
komt de overeenkomst tussen partijen tot stand door de bevestiging van Steigers-Steigerhout B.V. van de
bestelling.
In het geval de wederpartij ervoor kiest de producten door Steigers-Steigerhout B.V. te laten bezorgen,
komt de overeenkomst tot stand op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de
kosten van bezorging en het moment van bezorging.
Steigers-Steigerhout B.V. is gerechtigd om (na ontvangst van de benodigde tekeningen van de
wederpartij) na de totstandkoming van de overeenkomst, deze eenzijdig te annuleren. In dat geval brengt
Steigers-Steigerhout B.V. de wederpartij zo spoedig mogelijk van de annulering op de hoogte.

Artikel 5 Prijzen
5.1
5.2

5.3

5.4

Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige overheidsheffingen. De op de website
vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzend- of transportkosten. Deze kosten worden na
ontvangst van de bestelling van de wederpartij telefonisch of per e-mail door Steigers-Steigerhout B.V.
met de wederpartij afgestemd en na het bereiken van overeenstemming tussen partijen daarover, door
Steigers-Steigerhout B.V. per e-mail aan de wederpartij bevestigd.
Met betrekking tot producten uit een door Steigers-Steigerhout B.V. getoonde catalogus geldt, dat de prijs
die in het bestelformulier is vermeld voor partijen bindend is. Betaling geschiedt op de wijze zoals in het
bestelformulier is aangegeven.
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, levert Steigers-Steigerhout B.V. geen producten
zolang zij geen volledige betaling heeft ontvangen van de overeengekomen prijs. De betaling dient vóór
het moment van (af)levering door Steigers-Steigerhout B.V. te zijn ontvangen op haar bankrekening met

5.5

5.6

IBAN NL36RABO0146653998 of uiterlijk contant aan de door Steigers-Steigerhout B.V. ingeschakelde
transporteur te worden betaald. In het geval dat de wederpartij bankiert bij een andere bank dan de
Rabobank, dient de klant rekening te houden met de overboektijd. Steigers-Steigerhout B.V. is niet
aansprakelijk voor enigerlei schade van de wederpartij die ontstaat doordat de betaling van de wederpartij
niet op tijd door Steigers-Steigerhout B.V. is ontvangen.
Uitsluitend in het geval dat partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de wederpartij na (af)levering kan
betalen, geldt een betalingstermijn van acht dagen na (af)levering. Indien Steigers-Steigerhout B.V. binnen
deze termijn geen betaling van de volledige overeengekomen prijs heeft ontvangen, is de wederpartij
zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle
openstaande facturen van Steigers-Steigerhout B.V. direct en volledig opeisbaar. Over de tijd dat de
wederpartij in verzuim is geweest, is de wederpartij een vertragingsrente verschuldigd van 6 % per maand
of een gedeelte daarvan.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het verkrijgen van betaling van het door de wederpartij
verschuldigde, komen voor rekening van de wederpartij. In het geval de wederpartij de overeenkomst met
Steigers-Steigerhout B.V. heeft gesloten in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de
buitengerechtelijke kosten forfaitair gesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum
van € 150,00.

Artikel 6 Levering
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

De door de wederpartij bestelde producten kunnen afhankelijk van de voorkeur van de wederpartij door
de wederpartij worden afgehaald of door Steigers-Steigerhout B.V. worden bezorgd.
In het geval dat de wederpartij ervoor kiest om de producten af te halen, neemt Steigers-Steigerhout B.V.
na haar bevestiging van de bestelling telefonisch of per e-mail contact op met de wederpartij om het
moment van (af)levering overeen te komen.
Indien de wederpartij ervoor kiest de bestelde producten te laten afleveren, neemt Steigers-Steigerhout
B.V. na haar bevestiging van de bestelling telefonisch of per e-mail contact op met de wederpartij om het
moment, de plaats en de kosten van bezorging nader overeen te komen.
De overeengekomen (af)leverdatum geldt in geen enkel geval als fatale termijn. In geval van overschrijding
van de leveringstermijn, heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
Het door de wederpartij gekochte product is vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst
voor risico van de wederpartij.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de tussen partijen overeengekomen
leverdatum. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies voor de levering, dan zullen de zaken door Steigers-Steigerhout B.V. voor rekening en risico
van de wederpartij worden opgeslagen. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder
in ieder geval de opslagkosten en de transportkosten, aan Steigers-Steigerhout B.V. verschuldigd zijn.
De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij/zij, of een ander namens wederpartij, aanwezig is
op de overeengekomen plaats en tijdstip van (af)levering voor het controleren van de steigermaterialen.
Voor elk kwartier of gedeelte daarvan dat Steigers-Steigerhout B.V. moet wachten op de persoon die die
producten in ontvangst kan nemen, kunnen door Steigers-Steigerhout B.V. € 25,00 wachtkosten in
rekening worden gebracht alsmede de extra transportkosten die dit wachten met zich meebrengt.
De wederpartij is verplicht ervoor te zorgen dat de overeengekomen plaats van levering voldoende
toegankelijk is om de bestelde producten te kunnen lossen. Lossen geschiedt te allen tijde direct naast de
(vracht)wagen en het lossen zal daar plaatsvinden waar het transportmiddel zo dicht mogelijk op de
gewenste loslocatie kan komen.
In het geval dat door de wederpartij niet aan het bepaalde in artikel 6.7 en 6.8 wordt voldaan, heeft
Steigers-Steigerhout B.V. het recht de producten mee terug te nemen. De wederpartij zal in dat geval toch
de transportkosten verschuldigd zijn. Steigers-Steigerhout B.V. kan, na overleg met de wederpartij, echter
ook de producten afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen
aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaats gehad, rust op de wederpartij de bewijslast daarvan.
Wanneer partijen zijn overeengekomen dat Steigers-Steigerhout B.V. de bestelling zal bezorgen zonder
autolaadkraan, dan zal de wederpartij zorgdragen voor een geschikt middel om te lossen dan wel voor
voldoende mankracht voor het lossen van het transportmiddel.

Artikel 7 Transport
7.1

7.2

Indien partijen zijn overeengekomen dat de producten door Steigers-Steigerhout B.V. worden afgeleverd
bij de wederpartij, dan is de wijze van transport en de keuze van het transportmiddel aan SteigersSteigerhout B.V..
Het transport van de bij Steigers-Steigerhout B.V. bestelde producten geschiedt voor rekening en risico
van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Spoedbestelling
8.1

8.2

De wederpartij heeft de mogelijkheid een spoedbestelling te plaatsen. Bij ontvangst van een
spoedbestelling neemt Steigers-Steigerhout B.V. zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail contact op
met de wederpartij om de voorwaarden waaronder de spoedbestelling afgehandeld zal worden overeen
te komen.
De bezorging in het kader van een spoedbestelling wordt beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst
tot dienstverlening naast de Overeenkomst. De wederpartij geeft bij het overeenkomen van de
voorwaarden van de bezorging van de zaken in het kader van de spoedbestelling, direct toestemming tot
aanvang van de uitvoering daarvan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1

9.2

Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen tot betaling
wegens het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van de met Steigers-Steigerhout B.V.
gesloten overeenkomst(en) alsmede ter zake van door of namens Steigers-Steigerhout B.V. ten behoeve
van de wederpartij verleende diensten en/of verrichte werkzaamheden.
Steigers-Steigerhout B.V. is bevoegd om indien de wederpartij met betaling te laat is dan wel indien er
gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de wederpartij niet of te laat zal betalen, alle door haar
geleverde zaken, die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen.

Artikel 10 Overmacht
10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

Overmacht is overmacht conform artikel 6:75 BW.
Van overmacht in de zin van het vorige lid is in ieder geval sprake in het geval dat Steigers-Steigerhout
B.V. door extreme verkeersomstandigheden of weersomstandigheden niet in staat is aan haar
(af)leveringsverplichtingen te voldoen. Van extreme verkeers- of weersomstandigheden is in ieder geval
sprake indien het KNMI een weeralarm heeft afgegeven.
Steigers-Steigerhout B.V. is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Steigers-Steigerhout B.V. haar verplichtingen had moeten
nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van de schade van de andere partij.
Steigers-Steigerhout B.V. is niet tot enige schadevergoeding jegens wederpartij gehouden, indien zij
wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1

11.2
11.3

Steigers-Steigerhout B.V. is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en
voor zover de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Steigers-Steigerhout B.V..
Steigers-Steigerhout B.V. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij.
Iedere aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in
het kader van de overeenkomst tussen partijen in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de
aansprakelijkheid door Steigers-Steigerhout B.V. in rekening is gebracht, met een maximum van €
15.000,00 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

Artikel 12 Controle en reclameren
12.1
12.2

De wederpartij dient de geleverde producten meteen bij (af)levering grondig op gebreken te controleren.
Alle reclames dienen binnen zeven dagen nadat de wederpartij het gebrek heeft geconstateerd, althans
redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk bij Steigers-Steigerhout B.V. te worden gemeld. Na deze
termijn kan de wederpartij geen beroep meer doen op non-conformiteit.

Artikel 13 Annulering
13.1.
13.2.

Steigers-Steigerhout B.V. is gerechtigd om 10% van de koopprijs en de reeds gemaakte kosten in rekening
te brengen aan de wederpartij als de wederpartij de bestelling annuleert;
De annulering dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden.

Artikel 14 (gevolgen van) Ontbinding
14.1

14.2

Steigers-Steigerhout B.V. is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden
indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt
toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over
zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest.
Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij
is aansprakelijk voor de door Steigers-Steigerhout B.V. hierdoor geleden schade, onder meer bestaande
uit winstderving en transportkosten.

Artikel 15 Privacy
De wederpartij wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Steigers-Steigerhout B.V. en
in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht
16.1
16.2

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter
in het arrondissement Oost-Brabant.

Algemene verhuurvoorwaarden Steigers-Steigerhout B.V.
Artikel 17 Algemeen
Indien er sprake is van een huurovereenkomst zijn in aanvulling op de hiervoor vermelde algemene voorwaarden
van Steigers-Steigerhout B.V. ook onderstaande algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. In geval van
strijdigheid van de algemene voorwaarden en de algemene verhuurvoorwaarden prevaleren in het geval van een
huurovereenkomst de algemene verhuurvoorwaarden.

Artikel 18 Totstandkoming overeenkomst
18.1
18.2
18.3

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen.
De inhoud van de schriftelijke huurovereenkomst wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst
volledig en juist weer te geven.
In afwijking van het onder artikel 18.1 bepaalde kan de overeenkomst ook tot stand komen doordat
Steigers-Steigerhout B.V. na ontvangst van een daartoe strekkend aanbod van de wederpartij aanvangt
met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19 Inhoud van de overeenkomst
19.1

19.2

19.3

De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen van partijen worden uitsluitend
bepaald door de inhoud van de huurovereenkomst en hetgeen in de algemene voorwaarden en algemene
verhuurvoorwaarden van Steigers-Steigerhout B.V. is bepaald.
Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt door of namens SteigersSteigerhout B.V., binden haar slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar
schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
Met betrekking tot de door de wederpartij of door derden verstrekte gegevens, aanvaardt SteigersSteigerhout B.V. geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

Artikel 20 Huurtermijn
20.1
20.2
20.2

De minimale huurtermijn bedraagt tien weken.
Indien de wederpartij de gehuurde zaken langer dan tien weken huurt, dan wordt vanaf het moment van
het verstrijken van de tien weken voor iedere dag een huurtarief aan de wederpartij in rekening gebracht.
De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals partijen zijn overeengekomen, en meer
specifiek:

a)

20.3

20.4

Indien is overeengekomen dat de wederpartij de gehuurde zaken bij Steigers-Steigerhout B.V. komt
ophalen: op het tijdstip waarop de zaken door Steigers-Steigerhout B.V. aan de wederpartij worden
overhandigd;
b)
Indien is overeengekomen dat Steigers-Steigerhout B.V. de aflevering van de zaken verzorgt: op
het tijdstip waarop Steigers-Steigershout B.V. de gehuurde zaken op het overeengekomen tijdstip
aan de wederpartij ter beschikking stelt.
Annulering of het uitstellen van de ingangsdatum van de huurovereenkomst is niet meer mogelijk in de vijf
werkdagen voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van terbeschikkingstelling van de gehuurde
materialen. Indien de huurder de huur toch annuleert of de ingangsdatum wenst uit te stellen in
voornoemde periode, dan wordt door Steigers-Steigerhout B.V. de volledige huurprijs voor de in artikel
20.1 genoemde termijn bij de wederpartij in rekening gebracht vanaf de in de huurovereenkomst
overeengekomen ingangsdatum.
De huurtermijn eindigt:
a)
Indien is overeengekomen dat de wederpartij de gehuurde zaken op een overeengekomen locatie
retourneert: op het tijdstip waarop de gehuurde zaken door de wederpartij aan Steigers-Steigerhout
B.V. zijn overhandigd;
b)
Indien is overeengekomen dat Steigers-Steigerhout B.V. het ophalen van de gehuurde zaken
verzorgt: na op schrift gestelde afmelding door de wederpartij op de vervolgens door partijen
overeengekomen ophaaldatum.

Artikel 21 retournering en risico
21.1
Alle geleverde zaken moeten overeenkomstig de door Steigers-Steigerhout B.V. verstrekte
aanleverspecificaties worden geretourneerd en gesorteerd aan Steigers-Steigerhout B.V. worden
aangeboden in de bijbehorende transportmiddelen.
21.2
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat op het overeengekomen tijdstip van retournering iemand
aanwezig is voor de teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan SteigersSteigerhout B.V. de zaken toch terugnemen, maar wanneer een geschil ontstaat over de vraag of de
gehuurde zaken in goede staat of in het juiste aantal door de wederpartij zijn achtergelaten, rust op de
wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
21.3
Gehuurde zaken worden na retournering op het bedrijf bij Steigers-Steigerhout B.V. gecontroleerd. Als de
wederpartij bij deze controle aanwezig wil zijn, dient hij/zij dit bij het aangaan van de overeenkomst aan te
geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na
retournering). Als vervuiling/verontreiniging, onjuiste verpakking dan wel het niet retourneren conform de
aanleverspecificaties is vastgesteld zonder dat de wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door
Steigers-Steigerhout B.V. bindend en zullen de kosten hiervan aan de wederpartij worden doorbelast.
21.4
In het geval dat bij de in artikel 21.3 genoemde controle schade aan de gehuurde zaken wordt
geconstateerd, wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In deze
schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de wederpartij ter
beschikking wordt gehouden voor een eventuele (contra)expertise. Na het verstrijken van deze termijn
wordt door Steigers-Steigerhout B.V. tot reparatie of vervanging overgegaan en worden de daaraan
verbonden kosten aan de wederpartij doorbelast. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van de
mogelijkheid tot (contra)expertise, is de schadevaststelling door Steigers-Steigerhout B.V. bindend.

Artikel 22 Verplichtingen wederpartij
22.1
22.2

22.3

De wederpartij heeft na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn een teruggaveverplichting.
De wederpartij dient de gehuurde zaken op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan SteigersSteigerhout B.V. te retourneren in dezelfde staat als waarin hij/zij de zaken heeft ontvangen bij aanvang
van de huurovereenkomst. De wederpartij dient de gehuurde zaken hierbij aan te leveren overeenkomstig
de aanleverspecificaties van Steigers-Steigerhout B.V.. De aanleverspecificaties staan vermeld op de
website en kunnen door de wederpartij ook bij Steigers-Steigerhout B.V. worden opgevraagd. Extra
arbeidstijd door de zaken niet of niet voldoende gesorteerd aan te leveren dan wel niet aan te leveren
volgens de aanleverspecificaties wordt bij de wederpartij in rekening gebracht.
Indien de gehuurde zaken niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Steigers
Steigerhout B.V. worden geretourneerd, dan wel het gestelde in artikel 23.4 zich voordoet, wordt, na
constatering hiervan door Steigers Steigerhout B.V. aan de wederpartij door Steigers Steigerhout B.V.
schriftelijk een laatste mogelijkheid geboden om de gehuurde zaken alsnog te retourneren, dan wel alsnog
aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra de gehuurde zaken alsnog worden
geretourneerd, dan wel op de datum zoals vermeld in het door de wederpartij aan Steigers Steigerhout
B.V. overhandigde proces-verbaal met daarin de (vermoedelijke) datum van ontvreemding. Indien de
wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd dan wel geen
aangifte heeft gedaan, dan is hij/zij in verzuim. Naast de huursom is de wederpartij in dat geval tevens de
dagwaarde van de niet geretourneerde zaken aan Steigers Steigerhout B.V. verschuldigd.

22.4

22.5

De wederpartij verplicht zich ertoe Steigers Steigerhout B.V. te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken
te verschaffen, aanspraken van derden op de gehuurde zaken af te wijzen en Steigers Steigerhout B.V.
hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend toegestaan na
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steigers Steigerhout B.V..
De wederpartij is verplicht de benodigde verzekeringen af te sluiten voor diefstal en/of schade en Steigers
Steigerhout B.V. een bewijs daarvan te verstrekken.

Artikel 23 Schade en verlies
23.1

23.2

23.3

23.4
23.5

23.6

23.7

23.8

Schade aan de gehuurde zaken, veroorzaakt binnen de periode waarin de wederpartij voor de gehuurde
zaken verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan
ervan, aan Steigers Steigerhout B.V. te worden gemeld.
Ingeval van diefstal/vermissing van de gehuurde zaken is de wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na
ontdekking aan Steigers Steigerhout B.V. te melden en van de diefstal aangifte te doen bij het
politiebureau. Tevens is de wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan
Steigers Steigerhout B.V. te overhandigen.
In afwijking van het in artikel 20.4 bepaalde, geldt, voor zover het de ontvreemde zaken betreft, in dit geval
de datum waarop de zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als
einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur
doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één van de in artikel 20.4 genoemde wijze.
Indien de wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Steigers
Steigerhout B.V. te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
Bij diefstal of (economische) total loss van de gehuurde zaken, verplicht de wederpartij zich de schade
aan Steigers Steigerhout B.V. te vergoeden tegen de in de huurovereenkomst overeengekomen waarde.
Indien partijen in de huurovereenkomst deze waarde niet zijn overeengekomen, dient de dagwaarde te
worden vergoed. Ingeval herstel nog mogelijk is, verplicht de wederpartij zich tot vergoeding van de
reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan c.q. diefstal van onderdelen
en/of toebehoren van de gehuurde zaken. Daarnaast blijft de wederpartij aansprakelijk voor alle overige
dientengevolge door Steigers Steigerhout B.V. geleden schade (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend
expertisekosten, omzet- en/of winstderving etcetera).
Voor vermiste zaken, waarvoor door Steigers Steigerhout B.V. al de dagwaarde aan de wederpartij is
doorbelast en die later alsnog door de wederpartij worden gevonden en geretourneerd, is de wederpartij
de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Steigers Steigerhout B.V. in mindering
gebracht op de aan de wederpartij te betalen vergoeding van de dagwaarde.
De door of namens Steigers Steigerhout B.V. gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen
van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komen rechtstreeks voor rekening van
de wederpartij. De wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van
de wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Steigers Steigerhout B.V. aangewezen erkend
expertisebureau, indien dit door Steigers Steigerhout B.V. wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen,
een expertise wordt uitgevoerd door Steigers Steigerhout B.V..
De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het
onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde zaken schuld heeft.

Artikel 24 Aansprakelijkheid Steigers Steigerhout B.V.
24.1

24.2

24.3
24.4

De aansprakelijkheid van Steigers Steigerhout B.V. is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging
en letselschade, aan zaken en personen van de wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek
aan de gehuurde zaken of door opzet of grove schuld van Steigers Steigerhout B.V. Aansprakelijkheid
voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan
huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade,
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Steigers Steigerhout B.V. kan nimmer het orderbedrag, met een maximum van
het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (is huurtermijn van 4 weken bij lange termijn verhuringen) te
boven gaan.
Wederpartij zal Steigers Steigerhout B.V. vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door
of in verband met de gehuurde zaken.
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 25 Eigendom
25.1

25.2
25.3

25.4

25.5

25.6
25.7

De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Steigers Steigerhout B.V., ongeacht de duur van
de overeenkomst. Indien de wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van
verduistering.
De wederpartij is behoudens schriftelijke toestemming van Steigers Steigerhout B.V. niet gerechtigd de
gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
De wederpartij zal Steigers Steigerhout B.V. onmiddellijk op schrift op de hoogte brengen indien de
gehuurde zaken in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel
van) de zaken. Indien de wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij/zij
Steigers Steigerhout B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de wederpartij aan Steigers
Steigerhout B.V. op haar eerste verzoek hiertoe mededelen waar de betreffende zaken zich bevinden.
Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaken, (voorlopige) surseance van betaling of een faillissement
van de wederpartij, zal de wederpartij de beslag- leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator,
onmiddellijk op de hoogte brengen van de eigendomsrechten van Steigers Steigerhout B.V..
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal de wederpartij per overeenkomst een waarborgsom
verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en
de waarde van de gehuurde zaken. Indien de wederpartij verlenging van de overeenkomst wenst, dient
hij/zij uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
Indien de wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Steigers Steigerhout B.V. de overeenkomst
eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Steigers Steigerhout B.V. op schadevergoeding.
De waarborgsom mag door de wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de
verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering
van de gehuurde zaken. Bij het einde van de overeenkomst heeft Steigers Steigerhout B.V. echter het
recht om door de wederpartij verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom. De
waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al haar verplichtingen heeft
voldaan.

