ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DORDTSE BAZAR VERHUUR B.V.,
Gevestigd te 3077 BK Rotterdam, Bovenstraat 230a, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen de Dordtse Bazar Verhuur., hierna te noemen Dordtse Bazar, en haar huurder en op alle door Dordtse Bazar ten behoeve van de huurder verhuurde zaken en verrichte werkzaamheden.
1.2 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de huurder worden gehanteerd, zijn voor Dordtse
Bazar slechts verbindend indien en voor zover Dordtse Bazar zich daar schriftelijk mee akkoord
heeft verklaard. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk
met Dordtse Bazar overeengekomen te worden. Indien Dordtse Bazar schriftelijk akkoord mocht
zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
Artikel 2: offertes
2.1 Alle offertes van Dordtse Bazar zijn vrijblijvend, de materialen worden dan niet in optie genomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Artikel 3: Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van een opdracht
door Dordtse Bazar, dan wel doordat er door Dordtse Bazar met de uitvoering van de opdracht een
begin is gemaakt.
3.2 Afspraken met personeel van Dordtse Bazar zijn voor Dordtse Bazar bindend, indien zij schriftelijk door Dordtse Bazar zijn bevestigd.
3.3 Bij het vaststellen van de duur van de overeenkomst geldt een gedeelte van de dag als een gehele dag.
Artikel 4: Annuleringen
Bij annulering door de huurder van de afgesloten huurovereenkomst zal Dordtse Bazar annuleringskosten in rekening brengen: 10% van de totale huurprijs, in geval wordt geannuleerd binnen 4
tot 7 dagen voor de overeengekomen huurperiode; 50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd vanaf 3 dagen voor de overeengekomen huurperiode en 100 % van de totale huurprijs,
indien wordt geannuleerd op de dag zelf van de overeengekomen huurperiode.
Artikel 5: Duur van de huur
5.1 De huur gaat in naar gelang het geval: a. Op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde
het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder. b. Op het ogenblik dat het
gehuurde aan de huurder verzonden wordt.
5.2 De huur eindigt:
a. Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum,
zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.
b. In alle andere gevallen op de dag dat het gehuurde bij de magazijnen van de verhuurder in ontvangst wordt genomen, onder voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren.
5.3 Zodra de huurtijd is beëindigd;
a. is de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning verplicht het gehuurde terug te bezorgen in de magazijnen van de verhuurder en wel in de oorspronkelijke en gereinigde staat. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht om het gehuurde te (laten) terughalen, zonder rechterlijke tussenkomst, waar het zich ook moge bevinden. Alle kosten, zoals bijvoorbeeld het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz. komen volledig ten laste van de huurder.
b. zal voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde de huurder een schadevergoeding verschuldigd zijn, die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud
van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen. Dit geldt ook voor
de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel aan de gehuurde zaken
5.4 De huurder kan geen eigendomsrechten op het gehuurde doen gelden.
Artikel 6: Aflevering
6.1 De huurder dient zelf het gehuurde voor eigen rekening en risico bij Dordtse Bazar op te halen
en bij beëindiging van de huurtermijn aan Dordtse Bazar te retourneren in een gesloten, droog en
reukvrij voertuig. tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat Dordtse Bazar het gehuurde zal afleveren en/of ophalen.
6.2 Huurder dient zich bij de aflevering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatie met een
juiste adressering, als paspoort of rijbewijs.
6.3 De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de zaken door of namens de
huurder worden afgehaald: door de in ontvangst name van de zaken; b. bij verzending door een
vervoermiddel van Dordtse Bazar: door de aflevering bij de huurder of de door huurder opgegeven
locatie.
6.4 De door Dordtse Bazar opgegeven aflevertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan
geeft de huurder geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten
overeenkomst.
6.5 Huurder is aansprakelijk voor alle schade en kosten van Dordtse Bazar indien hij het gehuurde
op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt of indien hij zich niet houdt
aan de overeengekomen retourdatum, bedrijfsschade van Dordtse Bazar daar nadrukkelijk onder
begrepen.
6.6 De verhuurde zaken dienen droog te worden opgeslagen en schoon te worden geretourneerd.
Indien een artikel vuil wordt ingeleverd, zal Dordtse Bazar 50% van de daghuurprijs van het betreffende artikel extra bij huurder in rekening brengen.
6.7 Indien Dordtse Bazar het transport verzorgt, levert zij slechts op de begane grond, op straatniveau, met een maximum van 10 meter, verhard wegdek, vanaf de vrachtwagen. Indien blijkt bij aflevering genoemde situatie niet te zijn zal de Dordtse Bazar niet tot aflevering over gaan. De huurder dient er voor te zorgen dat bij het ophalen het gehuurde aldaar weer gereed
staat.
Artikel 7: Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief transportkosten, installatiekosten en montagekosten. De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. De huurprijs wordt berekend
naar gelang de lengte van de huurperiode.
Artikel 8: Betaling
8.1 de huurder is verplicht om een borgsom te betalen als zekerheid voor de nakoming van al zijn
verplichtingen jegens de verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst. De borgsom moet betaald
worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op
de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn
verplichtingen is nagekomen. Verhuurder is niet verplicht om rente over de waarborgsom aan de
huurder te vergoeden. Indien tussen de verhuurder en de huurder wordt overeengekomen dat het
gehuurde langer wordt behouden dan gereserveerd, dient de waarborgsom op de eerste dag van
de verlenging ten kantore van de verhuurder navenant verhoogd te worden. De datum van opeisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat. Indien dit niet gebeurt zie artikel 5.
8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling netto - contant - voor of bij aflevering
te geschieden zonder enige korting of verrekening of middels storting of overmaking op een door
Dordtse Bazar aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Daarnaast kan
Dordtse Bazar een borgsom verlangen of op andere wijze zekerheid vorderen.

8.3 Indien de huurder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt de huurder geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Dordtse Bazar het recht, zonder dat enige ingebrekestelling
is vereist, over het openstaande bedrag een rente van 1% per kalendermaand, een gedeelte van
een maand voor een volle gerekend, aan de huurder in rekening te brengen, welke deze gehouden
is te voldoen. Voorts zullen bij niet-tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
welke Dordtse Bazar moet maken in verband met de incasso van de vordering geheel voor rekening
van de huurder komen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het in te vorderen bedrag
met een minimum van € 250,–, ongeacht het recht van Dordtse Bazar het meerdere aan werkelijk
gemaakte kosten te vorderen.
8.4 Iedere betaling van de huurder strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde
rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en wordt daarna in mindering
geboekt op de oudste openstaande vordering.
Artikel 9: Verplichtingen van de huurder
9.1 Huurder is verplicht het gehuurde op zorgvuldige wijze en overeenkomstig haar bestemming te
gebruiken.
9.2 Huurder is verplicht bij aflevering het gehuurde grondig te inspecteren op gebreken. In geval
van verlies of schade aan het gehuurde of enig optredend gebrek dient de huurder Dordtse Bazar
hiervan onmiddellijk telefonisch of per mail op de hoogte te stellen. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van Dordtse Bazar zelf tot reparatie van het gehuurde over te gaan.
9.3 Indien schade of verlies aan het gehuurde optreedt anders dan door normale slijtage, waardoor
huurder niet in staat is het gehuurde in goede staat aan Dordtse Bazar te retourneren, zullen de
reparatiekosten hiervan afzonderlijk aan de huurder in rekening worden gebracht. Indien een reparatie naar het oordeel van Dordtse Bazar redelijkerwijs niet mogelijk is of indien huurder om welke
reden dan ook niet in staat is het gehuurde aan Dordtse Bazar te retourneren, dient huurder aan
Dordtse Bazar een door Dordtse Bazar te bepalen schadevergoeding ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde te betalen. Huurder dient zich tegen schade genoegzaam te verzekeren.
9.4 Huurder dient te voorkomen dat enig recht op het gehuurde wordt gevestigd, dat het wordt
uitgeleend of verkocht of dat daarover anderszins wordt beschikt. Huurder is niet bevoegd Dordtse
Bazar jegens derden te verbinden en dient elke schijn daartoe bevoegd te zijn te vermijden. Indien
door maatregelen van derden, waaronder beslaglegging, het gehuurde uit de macht van de huurder mocht geraken, stelt hij hiervan Dordtse Bazar onmiddellijk in kennis. Dordtse Bazar zal alsdan
ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maatregelen kunnen treffen,
zo nodig ook ten laste van de huurder.
Artikel 10: Ontbinding huurovereenkomst
Indien huurder enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of in
strijd daarmee handelt, alsmede ingeval huurder overlijdt, in staat van faillissement of surseance
van betaling komt te verkeren, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Dordtse Bazar gerechtigd, onverminderd het recht van Dordtse Bazar op algehele schadevergoeding, de huurovereenkomst te ontbinden en het gehuurde terug te nemen. Huurder is alsdan gehouden het gehuurde terstond te retourneren.
Artikel 11: Niet-toerekenbare niet-nakoming
11.1 Dordtse Bazar is niet aansprakelijk voor het niet kunnen voldoen aan de overeenkomst, indien
dit het gevolg is van een niet-toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Dordtse Bazar. Onder
niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs
door de huurder niet meer van Dordtse Bazar kan worden verlangd.
11.2 Onder "niet-toerekenbare niet-nakoming" wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Dordtse Bazar, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Dordtse Bazar c.q. bij haar leveranciers, storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt,
zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door leveranciers van Dordtse Bazar, waardoor zij haar verplichtingen jegens de huurder niet (meer) kan nakomen.
11.3 Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet, is Dordtse Bazar gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst
definitief te ontbinden.
11.4 Dordtse Bazar is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van
de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.
12.2 Behoudens, door de huurder te bewijzen, opzet of grove schuld van Dordtse Bazar of van haar
ondergeschikten is Dordtse Bazar niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, schade als gevolg van persoonlijk letsel of welke andere schade dan ook welke voor huurder en/of derden mocht ontstaan
als direct of indirect gevolg van het gebruik c.q. de ongeschiktheid van de door Dordtse Bazar verhuurde zaken of als gevolg van door Dordtse Bazar verrichte werkzaamheden. In geen geval is
Dordtse Bazar aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde
ook geleden.
12.3 Indien Dordtse Bazar onverhoopt toch tot vergoeding van schade is gehouden, zal voor vergoeding alleen in aanmerking komen die schade waartegen en ten belopen van het bedrag waarvoor Dordtse Bazar verzekerd is.
Artikel 13: Vrijwaring
De huurder is gehouden Dordtse Bazar te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten en
schade, waarvoor Dordtse Bazar door derden mocht worden aangesproken met betrekking tot het
gehuurde.
Artikel 14: Toepasselijk recht
Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten tussen Dordtse Bazar en de huurder zal uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing zijn.
Artikel 15: Bevoegde rechter
Alle geschillen welke tussen Dordtse Bazar en de huurder mochten ontstaan zullen bij uitsluiting
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
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