ALGEMENE VOORWAARDEN
Van Leeuwen Container Service B.V.
Gooikensdam 1
4905 BM OOSTERHOUT
Gedeponeerd op 17-07-2000 bij Kamer van Koophandel te Breda
Onder nummer 3381
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR EN/OF HET VERVOER
VAN AFZETCONTAINERS/WISSELLAADBAKKEN.
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur en/of het vervoer
van afzetcontainers/wissellaadbakken in, van en naar elke plaats in Nederland,
voor zover daarop geen dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen van toepassing
zijn.
Verklaring van begrippen, welke in deze voorwaarden gebruikt worden:
Huurder
:degene, die een afzetcontainer/wissellaadbak huurt
en/of opdracht geeft tot het vervoeren van een
afzetcontainer/wissellaadbak.
Verhuurder
:degene, die zijn bedrijf onder andere maakt van het
verhuren en/of vervoeren van
afzetcontainer/wissellaadbak.
Afzetcontainer/
wissellaadbak
:laadbak voor het vervoer, welke door middel van een op
een vrachtauto, aanhangwagen of oplegger bevestigde
hef-en/of trekinstallatie van de vrachtauto,
aanhangwagen of oplegger wordt gelost of daarop wordt
geladen.
Huur en verhuur :het tegen vergoeding, direct danwel indirect, door
verhuurder aan huurder verschaffen en waarborgen van
het rustig genot van een in goede staat van onderhoud
verkerende afzetcontainer/wissellaadbak, die door de
huurder overeenkomstig de bestemming dient te worden
gebruikt en na afloop van de huurperiode aan de
verhuurder in dezelfde staat dient te worden
opgeleverd.
Huurovereenkomst:het schriftelijk, telefonisch danwel mondeling aangaan
van een overeenkomst ter zake van verhuur.
Plaatsen van een afzetcontainer /
wissellaadbak
:het door verhuurder ter beschikking stellen van een
afzetcontainer/wissellaadbak op een door huurder aan
te wijzen plaats.
Vervoer
:het door verhuurder verplaatsen van een
Afzetcontainer / wissellaadbak.
Doen vervoeren :het in opdracht van verhuurder doen verplaatsen van
een afzetcontainer/wissellaadbak.
Vervoerder
:degene, die zich jegens de afzender tot het vervoer
heeft verbonden.
HUUR EN VERHUUR VAN AFZETCONTAINERS/WISSELLAADBAKKEN.
Artikel 1
Verhuurder verplicht zich bij de aanvang van de huurovereenkomst ten
behoeve van huurder een in goede staat van onderhoud verkerende
afzetcontainer/wissellaadbak te plaatsen.
Artikel 2
1.
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.
Ieder der partijen is gerechtigd de huurovereenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij anders overeengekomen.
3.
Partijen zijn gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen, indien de ander in staat van faillissement is
komen ter verkeren of indien door hem surséance van betaling wordt
aangevraagd.
Artikel 3
Huurder draagt er zorg voor, dat de afzetcontainer/wissellaadbak behandeld
en beladen wordt met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake
het beladen of doen beladen van een afzetcontainer/wissellaadbak.
Artikel 4
1.
Alle door verhuurder te maken kosten, welke door hem
noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de huur van de
afzetcontainer/wissellaadbak, zijn voor rekening van huurder.
2.
Huurder verplicht zich de afzetcontainer/wissellaadbak ter
beschikking te stellen van verhuurder voor het verrichten c.q.
\doen verrichten van noodzakelijke reparatie- en/of
onderhoudswerkzaamheden gedurende een voor de reparatie- en/of
onderhoudswerkzaamheden gebruikelijke tijd.
Alleen gedurende de tijd benodigd voor reparatie- en/of
onderhoudswerkzaamheden, welke een gevolg zijn van omstandigheden,
die krachtens deze voorwaarden niet voor rekening en risico van
huurder zijn, is geen huur verschuldigd, tenzij verhuurder voor de
plaatsing van een vervangende afzetcontainer/wissellaadbak
zorgdraagt.
Artikel 5
Het is huurder verboden, met inachtneming van artikel 15 van deze
voorwaarden, de afzetcontainer/wissellaadbak te verplaatsen, te laten
verplaatsen, te weder verhuren of zijn huur aan een ander af te staan tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 6
Indien er omstandigheden zijn, waarvan huurder redelijkerwijs kan
verwachten dat die kunnen leiden tot vertraging of belemmering van de
plaatsing, verplaatsing of verwijdering van de afzetcontainer/wissellaadbak, dient
huurder hiervan tijdig mededeling te
doen aan verhuurder en er zorg voor dragen, dat de door huurder
aangewezen plaats voor plaatsing, verplaatsing of verwijdering van de
afzetcontainer/wissellaadbak bereikbaar is met een vrachtauto, als bedoeld
in artikel 15 van deze voorwaarden. Indien huurder ten deze in gebreke
blijft, is hij aansprakelijk jegens verhuurder voor alle schade en kosten
die hieruit voor verhuurder voortvloeien.
Artikel 7
Indien de plaatsing, verplaatsing of verwijdering van de
afzetcontainer/wissellaadbak door verhuurder op of via een trottoir,
oprit en/of particulier terrein, daaronder begrepen terreinen toebehorend
aan overheids- of semi-overheidsinstellingen, dient te geschieden is de
huurder aansprakelijk voor de schade - mits deze redelijkerwijs voor hem
voorzienbaar is - die door deze plaatsing, verplaatsing of verwijdering aan
het trottoir, oprit en/of particulier terrein en de zich daarop of onder de

oppervlakte bevindende goederen wordt toegebracht en zal huurder, verhuurder
vrijwaren tegen aanspraken van derden te dien zake, tenzij de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van verhuurder.
Artikel 8
Indien er omtrent de bebakening en/of verlichting van de
afzetcontainer/wissellaadbak van overheidswege bepaalde voorschriften
bestaan, zal verhuurder huurder hierover inlichten en desgewenst de
benodigde bebakenings- en/of verlichtingsmiddelen op nader door
verhuurder te stellen voorwaarden ter beschikking stellen. Huurder dient
zorg te dragen voor het aanbrengen en in stand houden van de bebakening en/of
verlichting, zoals deze ingevolge de hem medegedeelde voorschriften vereist
zijn of gezien de situatie ter plaatse noodzakelijk zijn, Indien huurder
ten deze in gebreke blijft, is hij aansprakelijk voor alle schade en
kosten, die hieruit voor verhuurder voortvloeien.
Artikel 9
Indien na de aanvang van de huurovereenkomst tengevolge van maatregelen van
overheidswege op het gebruik of genot van de openbare weg of van gronden
van andere wegbeheerders heffingen gaan rusten, dan zullen deze heffingen,
voor zover deze verhuurder worden opgelegd, door verhuurder worden
voldaan. Verhuurder mag deze heffingen evenwel aan huurder
doorberekenen.
Artikel 10
Verhuurder zal huurder inlichten omtrent het gewicht, waarmee de
afzetcontainer/wissellaadbak maximaal beladen mag worden. Deze maximum te
laden gewichten bedragen voor:
Afzetcontainers/wissellaadbakken met een lengte van 7,20 meter: 8.500 kg;
Afzetcontainers/wissellaadbakken met een lengte van 8,20 meter: 10.000 kg;
Afzetcontainers/wissellaadbakken met een lengte van 8,40 meter: 10.000 kg.
Artikel 11
1.
In de afzetcontainer/wissellaadbak kunnen alle voorkomende
materialen worden geladen, mits deze niet giftig, zelfontbrandend,
bijtend, radioactief of explosief zijn, alsmede niet verharden in de
container en geen stank verspreiden, dan wel in de aan huurder
c.q. verhuurder verleende ontheffing op basis van de provinciale
milieuverordening niet voorkomen of in de door verhuurder in acht te nemen
stortreglementen uitdrukkelijk zijn verboden.
2.
Indien aan verhuurder een ontheffing is verleend op basis van deprovinciale
milieuverordening of soortgelijk, dient verhuurder aan huurder mede te
delen welke stoffen daarin voorkomen, alsmede de stoffen die uitdrukkelijk
zijn verboden in de stortreglementen die door verhuurder in acht genomen
moeten worden.
3.
Huurder zal verhuurder vrijwaren tegen aanspraken van derden
ter zake van schade, welke door het, gedurende de duur van de
huurovereenkomst, in de afzetcontainer/wissellaadbak geladen
materiaal aan deze derden wordt toegebracht.
Artikel 12
Huurder is tegenover verhuurde aansprakelijk voor alle cascoschade, met
inbegrip van brandschade, door verhuurder aan het gehuurde geleden,
welke schade is ontstaan tussen het tijdstip waarop het gehuurde aan
huurder ter beschikking wordt gesteld en het tijdstip waarop het gehuurde
door huurder aan verhuurder wordt opgeleverd, tenzij huurder
bewijst, dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van
verhuurder.
Artikel 13
1.
In geval van schade als bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden,
is huurder verplicht verhuurder daarvan onmiddellijk zowel
mondeling als schriftelijk in kennis te stellen, huurder is in
deze gevallen verplicht de door verhuurder te geven instructies
op te volgen.
2.
Als de afzetcontainer/wissellaadbak, ten gevolge van deze schade
langere tijd niet gebruikt kan worden, zal verhuurder voor een
passende, zulks te zijner beoordeling, vervanging zorgdragen.
3.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of kosten ontstaan aan de
eigendommen van de huurder of van derden, indien deze schade of kosten
zijn ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de onderwerpelijke
huurovereenkomst.
Indien en voor zover verhuurder desondanks aansprakelijk is voor schade
toegebracht aan eigendommen van huurder, zal verhuurder nimmer
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een hogere som dan de helft van
de overeengekomen huurprijs.
Artikel 14
Het is huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van verhuurder wijzigingen aan te brengen aan de afzetcontainer/
wissellaadbak.
Huurder verplicht zich bij het einde van de huurovereenkomst de
afzetcontainer/wissellaadbak aan verhuurder terug te geven in dezelfde
staat als waarin hij deze van verhuurder heeft ontvangen, normale
slijtage uitgezonderd.
VRIJWARINGSCLAUSULE VERHUUR AFZETCONTAINERS /
WISSELLAADBAKKEN.
Artikel 15
1.
Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle
schade, die laatstgenoemde veroorzaakt door de inhoud van de
afzetcontainer/wissellaadbak toegebracht aan derden of aan het
milieu, ook indien verhuurder daarvoor primair door derden
aansprakelijk wordt gesteld.
2.
Huurder is bovendien aansprakelijk voor de aard van de
inhoud van de afzetcontainer/wissellaadbak.
3.
Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van
derden ter zake van schade, ontstaan tengevolge van de aard van de
goederen en tijdens het vervoer.
4.
Huurder is steeds verplicht verhuurder schriftelijk,
danwel mondeling te informeren omtrent de aard van de inhoud van de
afzetcontainer/wissellaadbak.
VERVOER VAN VERHUURDE AFZETCONTAINERS/WISSELLAADBAKKEN.
Artikel 16
Verhuurder verplicht zich gedurende de duur van de huurovereenkomst met
een door hem te bepalen vrachtauto, welke geschikt is voor het vervoeren
van afzetcontainer/wissellaadbakken, het vervoer, het doen vervoeren en/of
het ledigen van de afzetcontainer/wissellaadbakken, te verzorgen.
Artikel 17
Het vervoer en/of het ledigen van de afzetcontainer/wissellaadbak, zal

steeds op eerste afroep met bekwame spoed geschieden, van maandag tot
en met vrijdag, één en ander voor zover niet uitdrukkelijk is overeengekomen,
en met inachtneming van de desbetreffende wettelijke voorschriften, met
uitzondering van de officieel erkende zon- en feestdagen.
Artikel 18
Huurder zal aan verhuurder tijdig mededeling doen van de tijdstippen,
waarop het vervoer, het verplaatsen en/of het ledigen van de
afzetcontainer/wissellaadbak door hem wordt gewenst.
Artikel 19
Huurder verplicht zich aan verhuurder te vergoeden de heffingen en/of
stortgelden, die verhuurder moet betalen voor het ledigen van de
afzetcontainer/wissellaadbak.
Artikel 20
Indien door huurder in strijd met het bepaalde in artikel 11 lid 1 wordt
gehandeld, blijft de vrijwaringsplicht van huurder voortduren tot na
afloop van het vervoer, en/of het ledigen van de
afzetcontainer/wissellaadbak.
Artikel 21
1.
De belading van de afzetcontainer/wissellaadbak dient te geschieden
met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3 en 10 van deze
voorwaarden, zulks in verband met het hefvermogen van de laad- en
losapparatuur en het laadvermogen van de vrachtauto, welke de
verhuurder in zal zetten.
2.
Daarenboven dient de belading zodanig te geschieden, dat nimmer
enig materiaal, anders dan wettelijk is toegestaan, buiten de
afzetcontainer / wissellaadbak steekt of van de afzetcontainer /
wissellaadbak kan afvallen of afwaaien.
Indien door huurder niet wordt voldaan aan het bepaalde in dit lid, kan
verhuurder, alvorens de beladen afzetcontainer/wissellaadbak te
vervoeren, van huurder verlangen, dat alsnog de uitstekende delen worden
verwijderd, waarna verhuurder, voor zover redelijkerwijs vereist is, zal
zorgdragen, dat gedurende het vervoer en/of het verplaatsen de
afzetcontainer/wissellaadbak deugdelijk is afgedekt.
3.

Indien door huurder in strijd met de voorgaande leden van dit
artikel wordt gehandeld, is huurder aansprakelijk jegens de
verhuurder voor alle schaden en kosten, die hieruit voor de
verhuurder voortvloeien.

SLOTARTIKELEN
Artikel 22
1.
De door huurder en verhuurder overeengekomen huur- en/of
vrachtprijs zal/zullen tussentijds mogen worden aangepast, indien
van overheidswege een prijs en/of tariefsverhoging wordt toegestaan.
2.
Daarnaast zal/zullen de door huurder en verhuurder
overeengekomen huur- en/of vrachtprijs tussentijds mogen worden
aangepast, indien tengevolge van bijzondere omstandigheden één van
beide partijen hiervoor een reden aanwezig acht.
3.
De aanpassing van de huur- en/of vrachtprijs, als bedoeld in lid 1
en 2, zal eerst in werking treden, nadat beide partijen zich
hiermede akkoord hebben verklaard.
Artikel 23
Huurder is verplicht de huur- en/of vrachtpenningen binnen 14 dagen na
factuurdatum te voldoen; indien betaling niet binnen deze termijn is
geschied, is huurder verplicht naast de hoofdsom de wettelijke rente NV te
betalen, alsmede 1% administratiekosten over de hoofdsom.
Artikel 24
Huurder is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien
van bedragen, welke verhuurder krachtens enige met hem gesloten
overeenkomst aan huurder in rekening brengt.
Artikel 25
Wanneer verhuurder bij niet betaling door huurder tot incasso langs
gerechtelijke of andere weg overgaat, zullen alle door de verhuurde reeds
gemaakte of nog te maken kosten alsmede die welke daarmede verband
houden, waaronder de buitengerechtelijke kosten, ten laste van huurder
komen, onverminderd het in artikel 22 bepaalde. De buitengerechtelijke
kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van fl. 150,00.
Artikel 26
Verhuurder is gerechtigd goederen, gelden en documenten - deze laatste
in de ruimste zin des woords - terug te houden voor rekening en risico van
huurder tot de opeisbare vorderingen van verhuurder zijn voldaan of wel bij
doorzending der goederen het verschuldigde bedrag na te nemen.
Artikel 27
1.
Alle goederen documenten en gelden, welke verhuurder uit welken
hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen,
strekken het tot onderpand voor alle vorderingen, welke hij ten laste van
huurder of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.
2.
Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het
onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent
overeenstemming bestaat - onderhands.
Artikel 28
1.
Verhuurder kan het onderpand desgevraagd doen vervangen door een
uitsluitend te zijner beoordeling staande andere gelijkwaardige
zekerheid.
2.
Huurder kan zich nimmer tegenover verhuurder beroepen op hem
ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend
uitstel van betaling, hetwelk de termijn van 14 dagen overschreed.
Artikel 29
Huurder is in gebreke, indien de betaling, zoals bepaald in artikel 22 van
deze voorwaarden niet op de vervaldatum plaatsvindt of wanneer door hem
één der bepalingen van deze overeenkomst niet wordt nagekomen.
Artikel 30
Op het vervoer en/of het doen vervoeren van de goederen, geladen in de
afzetcontainer/wissellaadbak binnen Nederland, zijn tevens van toepassing de
Algemene Vervoerscondities 1983, laatstelijk gewijzigd op 1 september 1992
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en
Amsterdam. Op het grensoverschrijdend vervoer en/of het doen vervoeren
van de goederen, geladen in de afzetcontainer/wissellaadbak, zijn tevens
C.M.R.-condities van toepassing , voor zover in deze voorwaarden daarvan
niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

