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Artikel 1. ALGEMEEN
1.1.  Deze algemene voorwaarden van G-Rent B.V., handelend onder de naam: “GROENE BOUWKRACHT©” zijn, evenals 

haar Schade Risico Regeling, van toepassing op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en op alle 
overige aanbiedingen en overeenkomsten en diensten waarbij GROENE BOUWKRACHT© partij is. Zij gelden voor de 
contractspartij van GROENE BOUWKRACHT©, verder te noemen: “Wederpartij”.

1.2.  Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor 
die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3.  De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen GROENE BOUWKRACHT© en de Wederpartij kunnen door de 
Wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van GROENE BOUWKRACHT©.

1.4.  Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de Wederpartij, worden door GROENE 
BOUWKRACHT© niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door GROENE BOUWKRACHT© 
expliciet is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1.  Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door GROENE BOUWKRACHT© 
desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst 
van die order c.q. opdracht.

2.2  Alle prijsopgaven en de prijzen die GROENE BOUWKRACHT© in rekening brengt, zijn de op het moment van de 
aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW, 
montage, demontage, opstel, aansluit, in gebruik stelling, eventuele toeslagen en verzekeringen, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Aan leveringen elders zijn transportkosten verbonden.

2.3.  In offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten e.d. zijn uitsluitend informatief evenals 
de mededelingen betreffende technische hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding 
en binden GROENE BOUWKRACHT© niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1.  Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat GROENE BOUWKRACHT© de 

order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De 
inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van GROENE BOUWKRACHT©, 
deze algemene voorwaarden (AV) en de toepasselijke Schade Risico Regeling (SRR). De wederpartij heeft, tijdig voor 
totstandkoming van de overeenkomst, een exemplaar van de AV en de SRR ontvangen.

3.2.  De Wederpartij is huur verschuldigd vanaf de dag van het ter beschikking stellen van het gehuurde, dan wel 
vanaf de dag waarop GROENE BOUWKRACHT© het gehuurde heeft trachten af te leveren maar dat door aan de 
Wederpartij toe te rekenen omstandigheid niet is gelukt. Huur is verschuldigd tot de overeengekomen laatste dag 
van de huurovereenkomst, met een minimum huurtermijn van 1 dag. Ingeval de huurtermijn niet op een vooraf 
overeengekomen dag eindigt, zal GROENE BOUWKRACHT© het gehuurde ophalen binnen 3 werkdagen na de dag 
waarop de Wederpartij dat aan GROENE BOUWKRACHT© heeft verzocht. De huur eindigt dan uiterlijk op deze 3e 
werkdag, dan wel zoveel eerder als GROENE BOUWKRACHT© het gehuurde in goede staat heeft opgehaald. Deze 
termijn wordt verlengd, ingeval GROENE BOUWKRACHT© door de omstandigheden ter plaatse niet in staat blijkt het 
gehuurde op te halen, en wel met de duur van de daardoor ontstane vertraging.
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3.3.  Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de 
Wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, 
moeten schriftelijk door GROENE BOUWKRACHT© bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd 
kan door de wijziging komen te vervallen.

3.4.  Het onder- en weder verhuren van de gehuurde goederen is niet toegestaan zonder schriftelijke  
toestemming van GROENE BOUWKRACHT©.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1.  GROENE BOUWKRACHT© zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen  

van goed vakmanschap uitvoeren
4.2.  Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat GROENE BOUWKRACHT© in voor de 

deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar ter beschikking gestelde goederen.
4.3.  Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient 

Wederpartij GROENE BOUWKRACHT© hiervan direct in kennis te stellen. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle 
gegevens, waarvan het GROENE BOUWKRACHT© aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het 
GROENE BOUWKRACHT© worden verstrekt.

4.4.  GROENE BOUWKRACHT© is gerechtigd zonder toestemming van de Wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan 
uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij GROENE BOUWKRACHT©.

Artikel 5. TRANSPORT
5.1.  Transport wordt uitgevoerd door GROENE BOUWKRACHT© of een toegewezen transporteur in opdracht  

van GROENE BOUWKRACHT©.
5.2.  De los locatie moet bereikbaar zijn voor vrachtwagens en lossen van materieel gebeurt naast de auto. Door het 

eigenhandig verplaatsen van materieel kunnen er kosten ontstaan bij het retour halen van materieel. Deze kosten 
worden doorberekend aan de huurder.

5.3. De overeengekomen transport tarieven zijn exclusief wachttijden, tol, toeslagen en overige bijkomende kosten.  
Deze bijkomende kosten worden op nacalculatie verrekend. Wachttijden langer dan 15 minuten op de los of laadlocatie 
worden doorberekend aan de huurder.

Artikel 6. TARIEVEN
6.1.  GROENE BOUWKRACHT© heeft het recht om de overeengekomen tarieven te wijzigen indien de factoren  

waarop de tarieven zijn gebaseerd wijzigen.
6.2  Tarievenlijsten worden gebaseerd op geldende en/of jaarlijkse bruto huurtarieven. Deze zijn onderhevig aan jaarlijkse 

indexatie en tussentijdse verhogingen.
6.3  Voor het volladen van de accu’s en batterijen berekent GROENE BOUWKRACHT© laadkosten. Bij het volgeladen retour 

brengen van de accu of batterij vervallen deze kosten.
6.4  Alle dag- en weekprijzen zijn gebaseerd op maximaal 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week. Bij overschrijding 

van deze draaiuren geldt een toeslag op het huurtarief.

Artikel 7. BETALING
7.1.  Betaling dient te geschieden op factuur, waarbij een betalingstermijn van dertig dagen geldt, voor zover partijen 

schriftelijk geen andere termijn zijn overeengekomen.
7.2.  De Wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder  

dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan Wederpartij al dan niet  
kan worden toegerekend.

7.3.  Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is GROENE BOUWKRACHT© alsdan bevoegd een rente te 
berekenen over het openstaande bedrag van 2 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de 
betreffende vervaldag.

7.4.  Alle door GROENE BOUWKRACHT© gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil 
met Wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van Wederpartij.

7.5.  Binnenkomende betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder 
begrepen, ongeacht een andere verklaring van de Wederpartij.
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Artikel 8. ANNULERING
In geval van annulering tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode door Wederpartij zijn alle door GROENE 
BOUWKRACHT© ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar. Bij annulering binnen 7 
dagen voor de aanvang van de huurperiode is Wederpartij de gehele overeengekomen huursom verschuldigd.

Artikel 9. TER BESCHIKKING STELLING, RETOURNERING, RISICO
9.1.  De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging (huurovereenkomst) genoemde c.q. overeengekomen 

aanvangstermijn van de huur geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien 
deze door Wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige ter beschikkingstelling is GROENE BOUWKRACHT© pas 
na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

9.2.  De genoemde c.q. overeengekomen termijn voor ter beschikking stelling wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, 
automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: 
 •  er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering 

tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit GROENE BOUWKRACHT© kan worden toegerekend;
 •  Wederpartij in één of meer verplichtingen jegens GROENE BOUWKRACHT© tekortschiet of er gegronde vrees 

bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
 •  Wederpartij GROENE BOUWKRACHT© niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet 

zich onder meer voor indien de Wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de 
uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

9.3.  De Wederpartij dient voor eigen rekening en risico te beschikken over de voor het gehuurde benodigde 
goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen.

9.4  Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de gehuurde goederen verder voor verantwoording van de Wederpartij. 
Dit geldt zowel voor het behoud en onderhoud van het gehuurde, als het juiste gebruik ervan. De Wederpartij is, bij 
uitsluiting van GROENE BOUWKRACHT©, volledig zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de gehuurde goederen 
worden toegepast en gebruikt. De Wederpartij vrijwaart GROENE BOUWKRACHT© volledig en onvoorwaardelijk van 
iedere aansprakelijkheid tegenover derden in verband met het gebruik van de gehuurde goederen, vanaf de aflevering 
van de goederen tot het moment van retournering daarvan.

9.5  Wederpartij is verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie 
niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de Wederpartij het gehuurde 
van GROENE BOUWKRACHT© in goede staat heeft ontvangen en zal de Wederpartij aansprakelijk zijn voor de 
na retourneren van het gehuurde geconstateerde beschadigingen en/of defecten. Mocht het gehuurde tijdens de 
huurperiode beschadigen en/of defect gaan, dan wordt de GROENE BOUWKRACHT© hiervan onverwijld (tijdens de 
huurperiode) op de hoogte gebracht. De Wederpartij is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor hetgeen 
het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
10.1.  GROENE BOUWKRACHT© heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst  

te beëindigen, indien naar haar oordeel, de gehuurde goederen door de Wederpartij niet op zorgvuldige wijze  
wordt gebruikt.

10.2  GROENE BOUWKRACHT© is voorts bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke 
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar 
overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 
 • Wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; 
 •  Wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

 • faillissement van Wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van Wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
 • een onderhands akkoord wordt aangeboden; 
 • op enig vermogensbestanddeel van Wederpartij beslag wordt gelegd;
10.3.  Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien Wederpartij, na daar toe  

schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van GROENE BOUWKRACHT©  
passende zekerheid heeft gesteld.

10.4  In de gevallen zoals bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel is de Wederpartij gehouden de gehuurde 
goederen direct en in goede staat terug aan GROENE BOUWKRACHT© ter beschikking te stellen.
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Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1.  Wederpartij is in beginsel aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan 

de gehuurde goederen, al dan niet met schuld van de Wederpartij, is toegebracht, onverschillig of zulks toerekenbaar 
is of niet. Bij toepasselijkheid van de Schade Risico Regeling (SRR) is deze aansprakelijkheid onder voorwaarden 
beperkt tot het daaruit volgende eigen risico. GROENE BOUWKRACHT© verwijst naar de inhoud van de SRR

11.2.  GROENE BOUWKRACHT© is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de 
nakoming van haar verbintenis(sen) jegens Wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding, uit welken  
hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van GROENE BOUWKRACHT©  
of leidinggevende ondergeschikten.

11.3.  GROENE BOUWKRACHT© is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) 
ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

11.4.  Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 
de factuurwaarde van de huurovereenkomst, althans tot dat gedeelte van de huurovereenkomst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk 
voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen  
of schade aan derden.

Artikel 12. OVERMACHT
12.1.  Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil 

en toedoen van GROENE BOUWKRACHT© , al dan niet ten tijde van het aangaan van de (huur)overeenkomst 
voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van GROENE BOUWKRACHT© kan worden 
verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van 
welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, 
tekortkoming van derden die door GROENE BOUWKRACHT© ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn 
ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

12.2.  Overmacht geeft GROENE BOUWKRACHT© het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, 
hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake 
van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft Wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 13. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met Wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de 
overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling 
van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14 PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
14.1.  De vestigingsplaats van GROENE BOUWKRACHT© is de plaats waar Wederpartij aan zijn verplichtingen jegens 

GROENE BOUWKRACHT© moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
14.2.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van GROENE BOUWKRACHT© zijn uitsluitend deze Algemene 

Voorwaarden, de Schade Risico Regeling en het Nederlandse recht van toepassing.
14.3.  Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Wederpartij en GROENE BOUWKRACHT© gesloten 

overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht 
door de daartoe bevoegde rechter, verbonden aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Artikel 15 DERDENBEDING
a.  Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Huurobject 

bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid 
van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.

b.  Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het Huurobject op eerste verzoek 
aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de  
derde afgifte van het Huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder 
jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met 
onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een  
door die derde aangewezen locatie.
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c.  Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Huurobject door Huurder zou willen 
continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten 
voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen
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Groene Bouwkracht
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