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Algemene verhuurvoorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze verhuurvoorwaarden hebben de hierna
genoemde begrippen de daarachter vermelde
betekenis:

Verhuurder: de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.

Huurder: de wederpartij van verhuurder.

Voertuig: de aanhangwagen of de andere
zaak die (mede) het onderwerp is van de
huurovereenkomst.

Huurtermijn: de periode waarin huurder
van verhuurder het gehuurde huurt.

Huurtarief: de prijs die huurder aan
verhuurder betaalt uit hoofde van de
huurovereenkomst.

Huurovereenkomst: de schriftelijke
vastgelegde afspraken tussen huurder en
verhuurder.

Verhuurvoorwaarden: de onderhavige
voorwaarden van verhuurder.

Gehuurde: hetgeen dat gehuurd wordt.

Partijen: verhuurder en huurder.

Persoonsgegevens: alle informatie over
een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze verhuurvoorwaarden zijn van
toepassing op de huurovereenkomst
tussen verhuurder en huurder en de
uitvoering daarvan gedurende de looptijd
van de overeenkomst en ook na de
beëindiging van de overeenkomst zolang
betalingen verschuldigd zijn aan de
verhuurder.
2. Afwijkingen van deze verhuurvoorwaarden
zijn slechts rechtsgeldig, indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen en gelden alleen voor de
desbetreffende huurovereenkomst.
3. Verhuurder wijst de eventuele
voorwaarden die door huurder worden
gebruikt uitdrukkelijk van de hand.
4. Verhuurder behoudt zich het recht voor
deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen in
de voorwaarden zullen tijdig aan huurder
worden medegedeeld. Indien huurder na
wijziging van de voorwaarden het
gehuurde blijft gebruiken, wordt huurder
geacht te hebben ingestemd met de
wijzigingen. Deze verhuurvoorwaarden zijn
van toepassing op alle door verhuurder
gedane aanbiedingen, uitgebrachte
offertes en alle overeenkomsten waarbij
huurder, partij is, tenzij partijen schriftelijk
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Eigen voorwaarden van huurders,
afnemers en andere contracterende
partijen, te noemen “de huurder”, zijn niet
van toepassing, ook al is daar door de
huurder in door haar afkomstige
correspondentie en stukken, uitdrukkelijk
naar verwezen.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
Op het moment dat de huurder en de
verhuurder de overeenkomst voor verhuur van
een goed tekenen, komt de afspraak voor
verhuur van het goed tot stand. Deze gaat in
naargelang het geval:

Bij afhalen; op het moment dat de huurder
het gehuurde in ontvangst neemt bij de
verhuurder.



Bij bezorgen; op het moment dat het
gehuurde geladen wordt door de
verhuurder.

Artikel 4. Ter beschikkingstelling en
retourbezorging
1. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk is
overeengekomen dat de verhuurder zich
zal belasten met het brengen en/of retour
bezorgen van het gehuurde, dient de
huurder zelf het gehuurde bij de
verhuurder op te halen en aan het einde
van de huurperiode aan de verhuurder
terug te geven.
2. De verhuurder is gerechtigd om bij het
sluiten van de huurovereenkomst, afgifte
en retourbezorging van het gehuurde, van
de huurder, dan wel van degene die zegt
namens de huurder te handelen, te
verlangen dat deze zich met een geldig
legitimatiebewijs legitimeert. Is de huurder
geen natuurlijk persoon, dan zal de
verhuurder, naast de legitimatie van de
afhaler, uitsluitend na vertoon van een
schriftelijke opdrachtbon van betreffende
onderneming en na overlegging van een
gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van
Koophandel van niet ouder dan drie
maanden, de huurovereenkomst sluiten.
Artikel 5. Inspectie
De huurder dient het gehuurde vóór
ingebruikname visueel te inspecteren. Bij
geconstateerde gebreken, manco’s of andere
klachten, dient de huurder direct contact op te
nemen met de verhuurder. Door ingebruikname
van het gehuurde komt de afwezigheid van
uiterlijk waarneembare tekortkomingen ervan
tussen partijen vast te staan.
Artikel 6. Huurtarieven
De huurtarieven, zoals gemeld in de
tarievenlijst dan wel op de website en/of in de
webshop, zijn exclusief eventuele
brandstof/olie, eventueel transport en schadeafkoop (zie artikel 16)
Bij de betreffende productgroep staat
aangegeven of de in de webshop vermelde
tarieven per dag of per week zijn.
Artikel 7. Waarborgsom
De huurder zal per overeenkomst een
waarborgsom verschuldigd zijn, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen. De
waarborgsom wordt vastgesteld in
evenredigheid met de waarde van het
gehuurde. Bij het niet tijdig voldoen van de
waarborgsom, kan de verhuurder de
overeenkomst eenzijdig beëindigen,
onverminderd het recht op schadevergoeding
van verhuurder. De waarborgsom geldt hierbij
niet als afkoopsom van enig risico voor
beschadiging, diefstal of verduistering van het
gehuurde. De waarborgsom wordt vooruit
voldaan per bankbetaling of contante betaling
en wordt aan huurder teruggegeven/-gestort,
wanneer vaststaat dat de huurder aan al haar
verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 8. Betaling
Alle betalingen geschieden vooruit door middel
van het voldoen van de factuur of door
contante betaling bij het afhalen/de aflevering.
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De huurder is bij niet/niet tijdige betaling van
rechtswege in verzuim en vanaf de datum dat
huurder in verzuim is, zal zonder nadere
ingebrekestelling aanspraak gemaakt worden
op:

de berekening van de wettelijke
handelsrente vanaf de vervaldag tot de
algehele vordering;

de berekening van buitengerechtelijke
incassokosten, welke 15% van de
verschuldigde hoofdsom bedragen, met
een minimum van
€ 50,- excl. btw.
De termijn van bezwaar tegen de in rekening
gebrachte kosten verstrijkt 10 dagen na
factuurdatum.
Artikel 9. Instructies voor huurder
1. Huurder is gehouden het gehuurde schoon
te retourneren. Bij niet nakoming van deze
verplichting kunnen kosten voor
schoonmaak in rekening worden gebracht.
2. In geval van voor huurder kenbare of
waarneembare defecten, schade aan of
met het gehuurde toegebracht of
vermissing van het gehuurde, is huurder
verplicht:

dit zo spoedig mogelijk bij verhuurder te
melden;

de instructies van verhuurder op te
volgen;

gevraagd en ongevraagd alle
inlichtingen en bescheiden die op de
gebeurtenis betrekking hebben aan de
verhuurder of diens verzekeraar te
verstrekken;

het gehuurde niet achter te laten zonder
het tegen het risico van beschadiging of
vermissing beschermd te hebben;

verhuurder en de door verhuurder
aangewezen personen alle gevraagde
medewerking te verlenen ter verkrijging
van schadevergoeding van derden of als
verweer tegen aanspraken van derden.
3. Bij ongevallen, beschadigingen of
vermissing is huurder voorts verplicht:

Onmiddellijk en in geen geval later dan
24 uur nadien melding te doen bij de
politie;

niet later dan 5 dagen een volledig
ingevuld en ondertekend
schadeaangifteformulier aan verhuurder
te overleggen;

zich van erkenning van schuld in
enigerlei vorm te onthouden.
4. Huurder dient verhuurder zo spoedig
mogelijk en in geen geval later dan 24 uur
nadien te informeren over:

het optreden van een gebeurtenis
waardoor schade aan, met of door het
gehuurde ontstaat of redelijkerwijs kan
ontstaan;

defect raken van het gehuurde;

vermissing van of anderszins verlies van
het gehuurde, onderdelen en
toebehoren daarvan;

beslaglegging op het gehuurde en/of
over andere omstandigheden waarover
verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd
dient te worden.
5. Indien verhuurder inlichtingen aan
autoriteiten dient te verstrekken over de
identiteit van de persoon die op enig
moment een gehuurd goed heeft gebruikt,
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dient huurder in verband daarmee
gestelde vragen van verhuurder zo
spoedig mogelijk te beantwoorden.
Huurder erkent het gehuurde met
toebehoren in goede algemene conditie en
zonder zichtbare gebreken te hebben
ontvangen.

Artikel 10. Huurders verplichtingen
De huurder is verplicht het gehuurde correct en
geheel overeenkomstig de bepalingen van deze
overeenkomst te gebruiken, met in het
bijzonder de volgende voorwaarden:
a) Huurder zal het gehuurde enkel voor die
doeleinden gebruiken waarvoor het
bestemd is;
b) Huurder zal het gehuurde overeenkomstig
de bijgeleverde veiligheids- en
bedieningsvoorschriften behandelen;
c) Huurder zal het gehuurde niet zonder
schriftelijke toestemming onderverhuren,
wederverhuren en/of beschikbaar stellen
aan derden;
d) Huurder zal aanspraken van derden op het
gehuurde afwijzen en verhuurder
hiertegen vrijwaren;
e) Huurder zal verhuurder te allen tijde
toegang verschaffen tot het gehuurde;
f)
Huurder zal geen veranderingen
aanbrengen aan het gehuurde;
g) Huurder zal, zo nodig, ervoor zorgdragen
dat het gehuurde niet toegankelijk voor
onbevoegden is;
h) Huurder zal na afloop van de huurtermijn
het gehuurde schoon en in goede staat
retourneren aan verhuurder;
i)
Huurder zal alle lasten, belastingen en
boetes welke voortvloeien uit het gebruik
van het gehuurde of derden vergoeden.
Artikel 11. Van overheidswege opgelegde
sancties en maatregelen
1. Voor rekening van huurder zijn alle
sancties en gevolgen van maatregelen die
in verband met het ter beschikking hebben
dan wel gebruiken van het gehuurde van
overheidswege opgelegd, tenzij deze
verband houden met een defect dat bij
aanvang van de huur reeds aanwezig was.
2. Indien deze sancties en/of maatregelen
aan verhuurder worden opgelegd, is
huurder gehouden op eerste verzoek
verhuurder te vrijwaren, waarbij huurder
aanvullende de kosten van incasso in en
buiten rechte verschuldigd wordt, met een
minimum van € 25,- excl. btw.
3. Indien verhuurder in verband met enige
gedraging of nalaten van huurder, zoals
een verkeersovertreding, informatie aan
autoriteiten verstrekt, is huurder
gehouden de daarmee gepaarde kosten
te vergoeden, met een minimum van
€ 25,- excl. btw.
Artikel 12. Beslag op het gehuurde
In geval van administratief-, civiel- of
strafrechtelijk beslag op het gehuurde, blijft
huurder gehouden tot nakoming van de
verplichtingen van de huurovereenkomst,
waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot
het moment waarop het gehuurde
vrij van beslagen en weer in bezit van
verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder
te vrijwaren voor alle uit het beslag

voortvloeiende en in verband daarmee
gemaakte kosten.
Artikel 13. Aansprakelijkheid verhuurder
1. Verhuurder garandeert dat het gehuurde
voldoet aan de eisen en normen welke
redelijkerwijs aan het gehuurde mogen
worden gesteld.
2. Verhuurder zal het gehuurde binnen een
redelijke termijn na retournering kosteloos
vervangen of herstellen, wanneer het
gehuurde niet aan het gestelde van lid 1
voldoet. Ieder andere/verdere
aansprakelijkheid van verhuurder is
uitgesloten, behoudens de (letsel)schade
voortkomend uit grove schuld of opzet van
verhuurder. Verhuurder is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade als
gevolgschade of hoe ook genaamd.
Huurder zal verhuurder vrijwaren voor
eisen van derden op grond van schade in
verband met het gehuurde.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van
verhuurder zal in ieder geval beperkt zijn
tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd of
redelijkerwijs verzekerd had behoren te
zijn.
4. De plicht om binnen redelijke grenzen als
die maatregelen te nemen die de schade
(hadden) kunnen voorkomen/beperken,
rust bij de huurder.
Artikel 14. Einde overeenkomst en
retournering van het gehuurde
1. Bij het einde van de huurtermijn dient het
gehuurde in dezelfde staat als waarin deze
is verstrekt en geheel gereinigd, te worden
geretourneerd aan de verhuurder. Indien
bij terugkomst blijkt dat het gehuurde
gebreken vertoond, is beschadigd,
niet/gebrekkig is schoongemaakt, dan is
verhuurder gerechtigd om reinigingsen/of reparatiekosten – dan wel de
vervangingswaarde van het gehuurde,
indien deze lager is – aan huurder in
rekening te brengen.
2. De huurovereenkomst kan te allen tijde
met onmiddellijke ingang door partijen
worden opgezegd:
a) Opzegging door huurder: slechts
mogelijk met gelijktijdige
retourbezorging van het gehuurde bij
verhuurder en door betaling van het
verschuldigde huurbedrag voor de
resterende huurtermijn zoals
overeenkomen in de huurovereenkomst;
b) Opzegging door verhuurder: is enkel
mogelijk indien de huurder tekortschiet
in de nakoming van de
huurovereenkomst, in geval van
surséance van betaling, faillissement,
stillegging of liquidatie van het bedrijf
van de huurder of, indien huurder een
natuurlijk persoon is,
ondercuratelestelling van de huurder,
zonder dat hiervoor een beslissing van
de rechter nodig is, onverminderd het
recht van verhuurder op vergoeding van
kosten, nadeel en rente.
3. Wanneer het gehuurde niet terstond na
het aflopen van de huurtermijn bij
verhuurder wordt retour gebracht,
verkeert de huurder van rechtswege in
verzuim. De huurder is alsdan aan
verhuurder een schadevergoeding
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verschuldigd, welke bestaat uit tweemaal
de huurprijs voor iedere dag dat de
huurder verzuimt om het gehuurde na het
verstrijken van de opgenoemde termijn
aan verhuurder te retourneren, met als
maximum de nieuwwaarde van het
gehuurde.
De huurder kan nimmer eigenaar van het
gehuurde worden. Indien de huurder het
gehuurde niet aan verhuurder retour
brengt of laat brengen, om welke reden
dan ook, dient de huurder een
vervangingswaarde van het gehuurde aan
verhuurder te betalen, onverminderd de
huurders verplichting tot betaling van de
huursom.

Artikel 15. Schade en verlies
1. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt
binnen de periode waarin de huurder voor
het gehuurde verantwoordelijk is, dient
onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan
verhuurder te worden gemeld.
De huurder is aansprakelijk voor elke
schade aan of elk manco van het
gehuurde of delen daarvan, ongeacht de
oorzaak/toedracht, ontstaan in de termijn
tussen de ontvangstname door de huurder
en retourgave van het gehuurde aan de
verhuurder. De huurder verplicht zich de
aan het gehuurde ontstane schade tegen
dagwaarde te vergoeden aan verhuurder,
met andere woorden, de huidige
nieuwwaarde van het gehuurde,
verminderd met de afschrijving op basis
van leeftijd of het aantal gedraaide uren
van het gehuurde, dan wel – indien deze
lager zijn – de kosten die met de reparatie
van het gehuurde gemoeid zijn. Daarnaast
blijft huurder aansprakelijk voor alle
overige dienvolgens door verhuurder
geleden schade.
2. Zaken welke zijn zoekgeraakt en waarvoor
door verhuurder reeds de dagwaarde aan
de huurder is berekend en die later
alsnog door de huurder gevonden en
teruggebracht worden, betaalt de huurder
een bedrag welke gelijk staat aan het
aantal dagen huur dat hij het gehuurde in
zijn bezit heeft gehad. Dit wordt door
verhuurder in mindering gebracht op de
aan de huurder terug te betalen
vergoeding van de dagwaarde.
3. Ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of
het onbruikbaar/waardeloos maken van
het gehuurde, onderdelen en/of
toebehoren schuld heeft, wordt de
huurder aansprakelijk gehouden. De
huurder is verplicht preventieve
maatregelen te nemen ter voorkoming van
diefstal van het gehuurde, gezien het feit
dat de huurder een plicht tot teruggave
heeft, welke niet (zelfs niet door toeval of
een ingreep van een derde) wordt
opgeheven.
4. Verhuurder verklaart dat er ten behoeve
van WAM- plichtige goederen een
aansprakelijkheidsverzekering is
afgesloten, welke voldoet aan de bij of
krachtens de WAM gestelde eisen. Voor
rekening van de huurder, die Verhuurder
dient te vrijwaren, komt evenwel:

Schade aan derden die weliswaar door
de verzekeraar op grond van
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voornoemde wet wordt vergoed, doch
terzake waarvan krachtens de
polisvoorwaarden geen dekking geldt.
Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien
de bestuurder onder invloed van
alcohol of drugs heeft verkeerd ten
tijde van het ontstaan van de schade;

Het in de verzekeringspolis genoemde
eigen risico;

Schade aan boven-/ondergrondse
leidingen of kabels en/of de daardoor
veroorzaakte gevolgschade.

Boetes, bekeuringen en/of kosten voor
verhuurder, die voortvloeien uit het
door de huurder (of diens personeel/
hulppersonen/andere personen
waarvoor zij verantwoordelijk is) op de
openbare weg rijden met nietgekentekend (WA(M)-plichtig)
werkmaterieel;

Schade die onder de wettelijk
toegestane uitsluitingen valt.
5. Op voorhand verklaart huurder zich ermee
akkoord, dat in geval van een geschat
schadebedrag aan het gehuurde van
€ 1.000,- of meer ten behoeve van de
vaststelling van de schadetoedracht- en
omvang, reparatiekosten en
reinigingskosten naar keuze van
verhuurder een expertise wordt uitgevoerd
door een erkend onafhankelijk
expertisebureau, en dat bij schade
beneden de € 1.000,- deze expertise
wordt uitgevoerd door een kundige
medewerker van de verhuurder zelf.
De door verhuurder gemaakte kosten in
verband met de expertise, evenals de
kosten voor een expertise welke is
uitgevoerd door een expertisebureau,
komen geheel voor rekening van de
huurder, tenzij deze door de huurder door
middel van de schade-afkoopregeling
afgekocht zijn. De aldus vastgestelde
omvang van de schade geldt dan als
tussen partijen vaststaand.
Artikel 16. Vervoer
1. De huurder draagt gedurende de gehele
huurtermijn, dus ook tijdens transport dat
door haarzelf wordt verricht, het risico
voor verlies of beschadiging van het
gehuurde. De huurder is verplicht de
gehuurde zaken te verpakken en te laden
in overeenstemming met de aard van de
zaken en de wijze van transport. Dit geldt
eveneens voor de huurder die de zaken
door verhuurder aangeleverd krijgt in
containers, maar zelf voor het lossen en
weer laden zorg draagt. De zaken dienen
zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat
er tijdens transport geen schade kan
ontstaan door verschuiven of omvallen van
de lading
2. Indien op verzoek van huurder bij het
laden/lossen, aan- of afkoppelen gebruik
wordt gemaakt van de diensten van
werknemers van verhuurder, geschiedt dit
geheel voor eigen risico van de huurder.
3. Behoudens in schrift anders
overeengekomen, dient de huurder, indien
is overeengekomen dat de zaken door
verhuurder bij de huurder afgeleverd en/of
opgehaald zullen worden, behulpzaam te
zijn bij het laden/lossen van de zaken op

de locatie. Indien de huurder niet voorziet
in de noodzakelijke hulp bij het laden
en/of lossen van de zaken, komen de
hierdoor ontstane kosten voor rekening
van de huurder.
Artikel 17. Mogelijkheid tot schadeafkoop
1. Verhuurder biedt de huurder onder de
volgende voorwaarden de mogelijkheid om
de aansprakelijkheid voor schade (normale
slijtage niet inbegrepen) aan het gehuurde
zoals is vastgelegd in artikel 15 vooraf af
te kopen:

Huurder betaalt 10% toeslag bovenop
de huursom;

Met uitzondering van een eigen risico
welke afhankelijk is van de waarde van
het gehuurde, wordt er dan van de
huurder geen verdere schadeloosstelling
gevraagd in het geval er sprake is van
tijdens de in de huurovereenkomst
vastgelegde huurtermijn ontstane
schade aan het gehuurde, met
uitzondering van:
o
Schade door diefstal, verduistering,
vermissing en manco’s;
o
Schade ten gevolge van opzet,
bewuste roekeloosheid,
ondeskundigheid en/of onzorgvuldig
handelen of nalaten;
o
Schade aan uitsluitend luchtbanden.
De schade-afkoop wordt bij het aangaan
van de verhuurovereenkomst
afzonderlijk overeengekomen.
2.

3.

Indien de huurder een eigen verzekering
wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan
is verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om
van de huurder te verlangen dat zij
verhuurder als uitkeringsgerechtigde
opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging
overlegt. Eventuele eigen risico’s komen
voor rekening van de huurder.
In geval er bij een CAR-verzekering van de
huurder sprake is van een
toelatingsregeling, dan verklaart de
huurder bij voorbaat dat verhuurder als
(mede-)verzekerde rechten aan de CARverzekering kan en mag ontlenen.
Eventuele eigen risico’s komen voor
rekening van de huurder.

Artikel 18. Persoonsgegevens
Aan de verhuurder kenbaar gemaakte
persoonlijke gegevens van de huurder worden
gebruikt voor het aangaan en de uitvoering van
de huurovereenkomst en, wanneer nodig,
doorgegeven aan medewerkers/partners van
verhuurder ten behoeve van servicedoeleinden,
invordering van verschuldigde betalingen,
fraudebestrijding en het voldoen aan de
wettelijke verplichtingen.
Verhuurder verstrekt geen gegevens aan
derden waardoor de privacy in het geding
komt. Huurder heeft het recht de persoonlijke
gegevens uit het verhuursysteem na gehele
afronding van de huurovereenkomst te laten
verwijderen, hiertoe kunt u per e-mail een
verzoek indienen bij verhuurder.
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Artikel 19. Niet-toerekenbare
tekortkoming
1. Indien verhuurder, wegens overmacht,
enige verplichting jegens de huurder niet
kan nakomen, wordt de nakoming hiervan
opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand, met een maximum
van twee maanden. Na deze twee
maanden hebben beide partijen het recht
de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk,
in schrift te ontbinden.
2. Verhuurder is niet tot enige
schadevergoeding jegens huurder
gehouden, indien zij wegens overmacht de
overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet
tijdig heeft kunnen nakomen.
3. Onder overmacht dient te worden
verstaan: elke omstandigheid buiten de
macht van verhuurder die van zodanige
aard is, dat naleving van de overeenkomst
in redelijkheid niet van verhuurder
gevergd kan worden. Hieronder wordt
mede verstaan: staking, oproer, oorlog en
andere onrusten, boycotten, blokkades,
natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en
onderbreking van de
transportmogelijkheden, extreme
weersomstandigheden, brand,
machinebreuk, storingen in het bedrijf van
verhuurder, problemen bij toeleveranciers
en/of maatregelen van enige
overheidsinstantie.
Artikel 20. Rechtsgeldigheid
Bij het onverhoopt niet rechtsgeldig blijken te
zijn van één van de in deze
verhuurvoorwaarden vervatte bepalingen, laat
dit de rechtsgeldigheid en toepasselijkheid van
de overige voorwaarden onverlet. Voor deze
niet rechtsgeldige voorwaarde zal een
rechtsgeldige voorwaarde die doel en strekking
van de niet rechtsgeldige voorwaarde zo dicht
mogelijk benadert, geacht worden in de plaats
te zijn getreden van de niet rechtsgeldige
voorwaarde.
Artikel 21. Geschillen en toepasselijk
recht
1. Alle geschillen die ontstaan naar
aanleiding van, of voortvloeien uit, een
met verhuurder gesloten
huurovereenkomst, zullen in de
woonplaats van de gedaagde worden
berecht door de bevoegde rechter, onder
exclusieve toepassing van het Nederlandse
recht.
2. Pas nadat partijen zich hebben
ingespannen een geschil onderling te
regelen, zullen ze een beroep doen op een
rechter.

