Algemene voorwaarden Pauls
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Pauls: het bedrijf Pauls, tevens handelend onder de naam Spulleke Machinery,
gevestigd te Lithoijen aan de (5396 NC) Lithoijense Dijk 25, KvK-nummer 63601745,
zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel de persoon die
(mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf, die aan Pauls opdracht
heeft gegeven dan wel als huurder of koper van goederen een overeenkomst met
Pauls heeft gesloten.
c. Overeenkomst: de door opdrachtgever aan Pauls verstrekte opdracht c.q. de door
partijen gesloten overeenkomst.
d. Goederen: alle gereedschappen, werktuigen, machines, voertuigen, aanhangers,
bouwliften, torenkranen, etc..
e. Normale slijtage: de fabrieksnormen voor slijtage van onderdelen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van
Pauls, alle overeenkomsten gesloten met Pauls, alsmede alle werkzaamheden en
leveringen verricht door Pauls. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor
aanvullende- en/of vervolgopdrachten van opdrachtgever aan Pauls. Deze algemene
voorwaarden zijn tevens van toepassing indien Pauls voor de uitvoering van de
overeenkomst derden heeft ingeschakeld.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk gezamenlijk door Pauls en opdrachtgever zijn
overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven gelden. Pauls en
opdrachtgever zullen direct na de vernietiging van de betreffende bepaling met elkaar
in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling en deze algemene voorwaarden in acht wordt
genomen.
4. Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk en ondubbelzinnig van de hand gewezen.
Artikel 3. Aanbod en overeenkomst
1. Alle offertes van Pauls zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen na
dagtekening van het aanbod, tenzij in het aanbod anders is aangegeven.
2. De prijzen genoemd in het aanbod van Pauls zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, en exclusief verzekeringen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk
anders is bepaald.
3. Ieder aanbod is gebaseerd op de gegevens die opdrachtgever heeft verstrekt of heeft
laten verstrekken. Indien deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft dit gevolgen
voor het aanbod van Pauls en kan Pauls niet aan zijn eerdere aanbod op basis van de
onjuist verstrekte gegevens worden gehouden.
4. Pauls kan niet aan enig aanbod worden gehouden indien het aanbod, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of fout bevat.
5. Het aanbod wordt gedaan in de vooronderstelling van uitvoering onder normale
omstandigheden.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige of aanvullende opdrachten.
7. De overeenkomst komt tot stand door de tijdige en volledige aanvaarding door
opdrachtgever van het aanbod van Pauls. Pauls is niet eerder aan de overeenkomst
gebonden nadat hij de aan hem gegeven opdracht aan opdrachtgever heeft bevestigd
dan wel indien Pauls een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt.
8. Indien de aanvaarding van opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Pauls, komt de
overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pauls dit
aangeeft.
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pauls niet tot het verrichten van een gedeelte
van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
10. Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk met Pauls de overeenkomst zijn
aangegaan, dan zijn zij hoofdelijk jegens Pauls aansprakelijk voor de nakoming van de
uit de overeenkomst voortkomende verplichtingen en deze algemene voorwaarden.
11. Wijziging(en) in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever
en Pauls zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijziging(en) gezamenlijk door
partijen zijn aanvaard en door Pauls aan opdrachtgever zijn bevestigd.
12. In het geval van een huurovereenkomst wordt de huurperiode vastgesteld in 1 of meer
hele weken en vangt aan op de dag van levering van het huurobject en eindigt op de
dag waarop het huurobject compleet door Pauls in ontvangst is genomen.
Artikel 4. Levering
1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht en/of de
goederen moeten zijn geleverd. De levertijd is nimmer een fatale termijn. Bij niet
tijdige levering dient Pauls door opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden
gesteld, waarbij Pauls een redelijke termijn wordt gegund om alsnog te leveren.
2. Op het moment van levering gaat het risico van de goederen over op opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is verplicht om zelf, dan wel een vertegenwoordigingsbevoegd
persoon, bij levering voor ontvangst c.q. oplevering te (laten) tekenen. Er dient dus
altijd iemand aan de kant van opdrachtgever bij aflevering c.q. oplevering aanwezig te
zijn. Pauls mag van de bevoegdheid van de persoon uitgaan die bij levering voor
ontvangst en/of akkoord de pakbon tekent. Indien er niemand zijdens opdrachtgever
bij levering aanwezig is, worden de goederen c.q. het werk geacht in goede staat te zijn
geleverd.
4. Bij het door opdrachtgever in ontvangst nemen van de levering van goederen, dient
opdrachtgever direct zorgvuldig de goederen op deugdelijkheid, gaafheid,
volledigheid, accessoires, etc. te onderzoeken. Indien opdrachtgever daarbij gebreken
of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan Pauls te melden op de
pakbon.
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Opdrachtgever dient Pauls in de gelegenheid te stellen om te leveren en/of zijn
werkzaamheden te verrichten. Indien Pauls, door welke omstandigheid dan ook,
daarin wordt verhinderd, is opdrachtgever aan Pauls de kosten van wachttijd, opslag,
etc. verschuldigd. Als opdrachtgever de door Pauls aangeboden levering en/of
werkzaamheden niet aanneemt en deze ook na tweede schriftelijke aanbod niet
aanneemt, dan is opdrachtgever aan Pauls in geval van verhuur de volledig
overeengekomen prijs, in geval van verkoop en/of werkzaamheden 50% van de
overeengekomen prijs, verschuldigd. Na verloop van 7 kalenderdagen is Pauls
gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, waarbij opdrachtgever
desalniettemin tevens tot betaling van een schadevergoeding gehouden is op grond
van artikel 8 lid 1 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Pauls verbindt zich in te spannen de te leveren goederen, voor de overeengekomen
periode, in goede staat aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, dan wel zijn
werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Pauls het recht de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden en/of
levering van goederen door derden te laten verrichten. Pauls blijft in dat geval
eindverantwoordelijke voor het werk.
3. Opdrachtgever draagt -conform instructie van Pauls- zorg voor tijdige en juiste
aanlevering van de voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs benodigde
gegevens, zoals bijvoorbeeld maatvoering en aantallen. Indien de benodigde gegevens
niet tijdig door opdrachtgever aan Pauls zijn verstrekt, heeft dat invloed op de levertijd
uit hoofde van de overeenkomst, maar heeft dat geen invloed op de
betalingsverplichting van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat op de plaats waar de werkzaamheden
plaatsvinden en/of de goederen geleverd worden, geen andere werkzaamheden
worden verricht en/of obstakels staan die schade kunnen veroorzaken aan het werk
en/of de goederen van Pauls. Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter
voorkoming van beschadiging en/of verlies van de goederen en/of het werk.
5. Opdrachtgever neemt de noodzakelijke maatregelen in geval van verkeershinderlijke
situaties die kunnen ontstaan bij montage en demontage of het opstellen van
goederen op de openbare weg.
6. Opdrachtgever dient op haar kosten zorg te dragen voor eventueel benodigde
vergunningen voor de werkzaamheden en/of gebruik c.q. plaatsing van de gehuurde
goederen. Opdrachtgever draagt zelf alle lasten, belastingen (waaronder
precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde
goederen. Handelen zonder of in strijd met de voorwaarden van de vereiste
vergunning c.q. ontheffing, is voor rekening en risico van opdrachtgever.
7. Ter voorkoming van technische schade aan de gehuurde goederen, is opdrachtgever
verplicht de daartoe vereiste verplichte maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het
op peil houden van de diverse soort vloeistoffen (hydraulische olie), vetten (vetsmeer
installatie) en handhaving van de juiste bandenspanning e.d., volgens de fabrikant
gestelde voorschriften en waarden.
8. Opdrachtgever is nimmer bevoegd namens Pauls enige verbintenis aan te gaan of in
enig ander opzicht Pauls te vertegenwoordigen, tenzij dit schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 6. Meerwerk
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor behoorlijke
uitvoering nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te
vullen, de goederen aan te passen en/of te (de)monteren, dan wel opdrachtgever
tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst wil laten uitvoeren, brengt Pauls dit
meerwerk in rekening.
2. Indien Pauls, door welke omstandigheid dan ook, in zijn werkzaamheden en/of
levering wordt verhinderd, brengt Pauls de als gevolg daarvan ontstane kosten van
wachttijd, opslag, etc. als meerwerk bij opdrachtgever in rekening.
3. Meerwerk wordt door Pauls bij opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Minderwerk wordt niet verrekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 7. Prijzen, facturatie en betaling
1. De door opdrachtgever aan Pauls verschuldigde prijs wordt in de overeenkomst c.q.
opdrachtbevestiging bepaald.
2. De verschuldigde prijs is exclusief transportkosten, los- en laadkosten, schades,
verzekeringen, (de)montage, eventuele opstellingskeuring, wijzigingen die door
opdrachtgever in of aan de goederen worden aangebracht, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
3. Betaling van een factuur van Pauls dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te
geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag(en) niet binnen de betreffende termijn
aan Pauls betaalt, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.
Opdrachtgever is in dat geval tevens wettelijke handelsrente alsmede wettelijke
buitengerechtelijke kosten over het openstaande bedrag(en) verschuldigd.
5. In het geval van verkoop is de prijs exclusief garantie, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
6. In het geval van verkoop behoudt Pauls de eigendom van alle door hem aan
opdrachtgever geleverde zaken voor, totdat opdrachtgever volledig aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting nimmer op.
8. Verrekening door opdrachtgever met een openstaande vordering van Pauls wordt
hierbij uitgesloten.
9. De vordering tot betaling van het volledig door de opdrachtgever aan Pauls
verschuldigde bedrag(en) is direct en volledig opeisbaar zodra opdrachtgever in staat
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot
ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen
wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij
anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk
verliest en indien opdrachtgever in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
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Artikel 8. Beëindiging overeenkomst
1. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is opdrachtgever een
schadevergoeding aan Pauls verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt in het
geval van verhuur 100%, in het geval van werkzaamheden en/of verkoop 50%, van de
overeengekomen prijs voor de overeengekomen periode.
2. Pauls is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en/of de
overeenkomst te ontbinden indien:
- Opdrachtgever na ingebrekestelling zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of
onbehoorlijk nakomt;
- Pauls na het sluiten van de overeenkomst goede grond heeft te vrezen dat
opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze
algemene voorwaarden niet, niet volledig of onbehoorlijk zal nakomen;
- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt, een aanvraag tot ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag
op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, indien bewind over (een deel van)
zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking
over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en indien opdrachtgever in
liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
- Zich omstandigheden voordoen, waaronder overmacht, die van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd dan wel dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst(en) in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Ongeacht de opschorting en/of ontbinding blijft opdrachtgever verplicht het
verschuldigde bedrag(en) aan Pauls te betalen. Indien de overeenkomst wordt
ontbonden, is het verschuldigde uit hoofde van de gehele overeenkomst direct door
Pauls opeisbaar.
Artikel 9. Klachten en aansprakelijkheid
1. Klachten ten aanzien van de levering dienen direct bij de levering schriftelijk op de
pakbon door opdrachtgever aan Pauls te zijn gemeld. Indien bij levering geen klachten
door opdrachtgever aan Pauls kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat de
levering door opdrachtgever is goedgekeurd.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door Pauls veroorzaakte schade
moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, volledig en
duidelijk schriftelijk bij Pauls te worden ingediend. Bij het niet tijdig indienen van een
klacht, verliest opdrachtgever hieromtrent zijn rechten.
3. Opdrachtgever stelt Pauls redelijkerwijs in de gelegenheid om klachten c.q. schade te
onderzoeken en zelf te herstellen c.q. vervangen.
4. Pauls is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of als
gevolg van een door Pauls uitgevoerde keuring van (de veiligheid van) een machine,
behoudens opzet of grove schuld. Een dergelijke keuring is een moment-opname en
betreft geen garantie.
5. De aansprakelijkheid van Pauls is in totaliteit steeds beperkt tot de dekking en het
bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Pauls
wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico van Pauls, dan wel is beperkt
tot maximaal het bedrag van de overeenkomst met opdrachtgever, voor dat deel van
de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid ziet.
6. Behoudens opzet of grove schuld is Pauls nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en/of overige vormen van indirecte
schade.
Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens
1. De persoons- en bedrijfsgegevens van opdrachtgever die op het aanbod en de
overeenkomst worden vermeld, worden door Pauls ten behoeve van de uitvoering van
de overeenkomst verwerkt, als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens. Pauls zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem
als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor
gegevensverwerking rusten.
2. De gegevens van opdrachtgever kunnen worden opgenomen op een zwarte lijst van
bedrijven die in de verhuur- en leasebranche werkzaam zijn. Dit betekent dat de
opdrachtgever in de toekomst niet in staat zal zijn bij aangesloten bedrijven materiaal
te huren of leasen. De gegevens worden in deze lijst opgenomen indien opdrachtgever
het gehuurde goed aan het einde van de huurperiode niet heeft teruggebracht of ter
beschikking heeft gesteld, er misdrijven of overtredingen met het gehuurde goed
worden begaan, er door toedoen of nalaten van opdrachtgever herhaaldelijk schade
aan het gehuurde goed wordt toegebracht, of indien de huurprijs niet (tijdig) wordt
voldaan.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al de offertes, de met Pauls gesloten overeenkomsten, deze algemene
voorwaarden en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht
van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Alle geschillen tussen Pauls en opdrachtgever die ontstaan over het aanbod, de
overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, en waarover niet in onderling
overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Hertogenbosch.
Aanvullende voorwaarden huur
In deze rubriek wordt met ‘huurder’ de opdrachtgever in de zin van deze algemene
voorwaarden bedoeld.
Artikel 12. Huurperiode
1. De huur wordt aangegaan voor de periode genoemd in de overeenkomst.
2. Een huurdag is een kalenderdag, die begint om 07:00 uur en duurt tot 22:00 uur, of bij
langdurige huur tot de volgende ochtend om 07:00 uur. Een werkweek loopt van
maandag 07:00 uur tot en met vrijdag 22:00 uur. Weekenden zijn vrij van de huurprijs,
indien geen gebruik van het gehuurde wordt gemaakt. Indien er in de weekenden wel
van het gehuurde gebruik wordt gemaakt, dient dit vooraf aan Pauls te zijn gemeld en
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wordt iedere weekenddag beschouwt als gewone werkdag tegen het geldende
huurtarief zoals is overeengekomen.
De dag dat het gehuurde ter beschikking wordt gesteld en de dag van terugbezorging
zijn in de huurperiode inbegrepen, tenzij dit plaatsvindt op tijdstippen voor of na de in
lid 2 genoemde tijden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Huurder is verplicht het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de
overeenkomst eindigt aan Pauls op het in de overeenkomst genoemde adres retour te
hebben gebracht dan wel op een nader door Pauls aan te wijzen adres, c.q. bij grote
goederen aan Pauls ter beschikking te hebben gesteld.
Verlenging van de huurperiode dient schriftelijk bij Pauls te zijn aangevraagd en
goedgekeurd. Tijdens de verlengde huurperiode blijven de verdere verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien het gehuurde niet tijdig binnen de in de overeenkomst, dan wel bij verlenging,
gestelde termijn bij Pauls is terugbezorgd c.q. bij grote goederen aan Pauls ter
beschikking is gesteld, ontstaat voor Pauls onmiddellijk het recht tot terugname van
het gehuurde, waarbij de verplichtingen van huurder ter zake de huur onder dezelfde
voorwaarden automatisch doorgaan totdat het gehuurde weer in bezit van Pauls is.
Met dien verstande dat de huurprijs met € 100,- exclusief BTW per dag wordt
verhoogd, onverminderd de vordering van Pauls op huurder tot vergoeding van zijn
geleden en nog te lijden schade en te maken kosten.

Artikel 13. Uitvoering
1. Het transport van gehuurde goederen, ook tussentijds transport, wordt door of in
opdracht van Pauls uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen, maar is altijd voor
rekening en risico van huurder.
2. Huurder dient, indien van toepassing, onder andere voor het volgende zorg te dragen:
a. Stroomaansluiting tot aan het betreffende goed, die voldoende is voor het
betreffende goed, die voor aanvang van montage aanwezig dient te zijn.
b. Voldoende draagkracht van de fundatie, tevens volgende fundatie voor aan- en
afvoer van het huurobject. Indien de fundatie een constructie betreft, dient
huurder aan Pauls informatie over deze constructie te verstrekken en de
verantwoordelijkheid op zich te nemen betreffende de fundatie. Pauls is niet
verantwoordelijk voor de fundatie of die daadwerkelijk het huurobject voldoende
kan ondersteunen.
c. Voldoende ruimte voor montage en demontage, vrij van obstakels en goed
toegankelijk voor benodigd aan- en af te voeren materieel, auto’s, tractor en/of
mobiele kraan.
d. Indien het huurobject door een machinist dient te worden bestuurd: de
aanwezigheid van tenminste één machinist op de dag van levering, opdat er
instructie aan deze machinist kan worden gegeven.
Indien huurder niet aan de punten a t/m d voldoet, zal Pauls daarvoor zorgdragen, wat
als meerwerk bij huurder in rekening wordt gebracht.
3. Montage en demontage van de gehuurde goederen wordt uitsluitend door Pauls
uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Huurder wordt door Pauls in staat gesteld het huurobject voor ondertekening van
ontvangst te (laten) inspecteren.
5. Huurder is verplicht om zelf, dan wel een vertegenwoordigingsbevoegd persoon, voor
ontvangst te tekenen. Er dient dus altijd iemand aan de kant van huurder bij levering
aanwezig te zijn. Pauls mag van de bevoegdheid van de persoon uitgaan die bij
levering de pakbon tekent. Indien er niemand zijdens huurder bij levering aanwezig is,
worden de gehuurde goederen geacht in goede staat te zijn geleverd.
6. Pauls is steeds bevoegd om zich op de hoogte te (doen) stellen van de staat waarin het
gehuurde goed zich bevindt en wordt op zijn eerste verzoek door huurder gerechtigd
daartoe het terrein van huurder te (doen) betreden. Indien werkzaamheden aan het
gehuurde worden verricht bij derden, zorgt huurder voor toestemming van deze derde
tot het betreden van Pauls van dat terrein. De kosten van inspectie/onderzoek die
nodig zijn vanwege tekortkomingen zijdens huurder, komen voor rekening van
huurder.
7. Aan het einde van de huurperiode dienen de goederen door huurder gesorteerd,
gereinigd, geordend, gestapeld, in goede staat en tijdig aan Pauls te worden
geretourneerd, in dezelfde staat als omschreven op de bij levering verstrekte pakbon.
Indien huurder daar niet aan voldoet, dan wordt de extra tijd door Pauls bij huurder in
rekening gebracht. Indien de gehuurde goederen door Pauls worden opgehaald, dient
iemand aan de kant van huurder daarbij aanwezig te zijn. Mocht er niemand aan de
kant van huurder aanwezig zijn, dan neemt Pauls desalniettemin de goederen mee,
waarbij de bewijslast uitdrukkelijk op huurder rust ten aanzien van de staat van de
goederen op dat moment.
8. Het is huurder verboden om het gehuurde goed na sluitingstijd van Pauls aan Pauls te
retourneren. Indien huurder desalniettemin het goed buiten de openingstijden of
buiten aanwezigheid van Pauls terugbezorgd, blijft huurder aansprakelijk voor het
goed tot het tijdstip waarop Pauls feitelijk het goed ontvangt en inspecteert.
9. Indien blijkt dat de gehuurde goederen zijn beschadigd dan wel anderszins gebreken
vertonen, die niet bestonden ten tijde van ontvangst van de goederen bij aanvang van
de huurperiode, dient huurder alle daaruit voor Pauls voorvloeiende kosten te
vergoeden. Alsdan blijft huurder de huurprijs verschuldigd totdat het gehuurde
volledig is gerepareerd en weer volledig voor verhuur inzetbaar is.
Artikel 14. Gebruik en onderhoud
1. Pauls verstrekt bij de levering van de gehuurde goederen aanwijzingen aan huurder
en/of schriftelijke gebruiksinstructies/-boekjes van deze goederen. Huurder is verplicht
deze aanwijzingen en/of gebruiksinstructies/-boekjes op te volgen en verklaart
voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot de betreffende
goederen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van door hem
ingeschakelde personen voor het bedienen van de goederen en is verantwoordelijk
voor deugdelijke instructie aan die personen.
2. Huurder is verplicht de geleverde gehuurde goederen deskundig te gebruiken
uitsluitend binnen het kader waarvoor de goederen naar zijn aard geschikt zijn en
alleen voor het doel waarvoor de overeenkomst is gesloten. Ander gebruik,
langduriger gebruik, (onder)verhuur, bezwaren of aan derden ter beschikking stellen
van de goederen door huurder is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Huurder verklaart bekend te zijn en voldoende kennis te bezitten,
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met name ten aanzien van belading van lange en/of zware objecten, al dan niet in
combinatie met de uitschuifbaarheid van gehuurde goederen en hoe deze speciale
type goederen goed beladen dienen te worden conform de voorschriften van de
fabrikant van het goed.
3. Ter voorkoming van technische schade aan de gehuurde goederen, is huurder verplicht
de daartoe vereiste verplichte maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het op peil
houden van de diverse soort vloeistoffen (hydraulische olie), vetten (vetsmeer
installatie) en handhaving van de juiste bandenspanning e.d., volgens de fabrikant
gestelde voorschriften en waarden. Opleggers e.d. voorzien van een automatische
vetsmeer installatie moeten minimaal 1 keer per maand worden gecontroleerd en met
de juiste vetsoort bijgevuld. Deze kosten komen voor rekening van huurder. Indien
huurder niet aan deze verplichtingen voldoet komt daardoor ontstane (gevolg)schade
voor rekening en risico van huurder.
4. Huurder inspecteert de door Pauls geleverde gehuurde goederen doorlopend op de
goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht in voorafgaand
overleg met Pauls tijdig het benodigde dagelijks onderhoud en (schade) reparaties van
ondergeschikt belang voor behoud van goede werking van de goederen, een en ander
conform de specificaties van de fabrikant van de goederen. Onderhoud en reparaties
mogen alleen in een door Pauls goedgekeurde werkplaats plaatsvinden. Uitvoering van
een kleine- of grote beurt of APK-keuring van de gehuurde goederen (voertuigen)
dient plaats te vinden in een door Pauls aangewezen garage. Indien huurder niet aan
deze verplichtingen voldoet, komt de daardoor ontstane (gevolg)schade voor rekening
en risico van huurder.
5. Vervangen van banden van gehuurde voertuigen is voor rekening en risico van
huurder. Indien de banden door normale omstandigheden versleten zijn, dan komen
de kosten van vervanging voor rekening van Pauls, mits de vervanging vooraf met
Pauls is afgestemd. Banden dienen te worden vervangen door hetzelfde merk en type.
De oude banden moeten als bewijs door huurder aan Pauls worden overhandigd.
6. Indien huurder in gebreke blijft met tijdige onderhoudswerkzaamheden en/of
reparaties, heeft Pauls onmiddellijk het recht om de onderhoudswerkzaamheden
en/of reparaties zelf te (laten) verrichten.
7. De kosten van onderhoud en reparatie van de gehuurde goederen, voor zover deze het
gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik overeenkomstig de
bestemming, zijn voor rekening van Pauls. Niet in overleg en niet conform de
instructies van Pauls en/of de specificaties van de fabrikant uitgevoerde reparaties
uitgevoerd door (in opdracht van) huurder, zijn voor rekening en risico van huurder, en
eventueel daardoor door Pauls geleden schade dient door huurder te worden vergoed.
8. In het geval van zelf bewegende gehuurde goederen, is het niet toegestaan dat deze
verticaal dan wel horizontaal objecten (kunnen) raken.
9. Het is huurder verboden om een trailer, oplegger e.d., buiten het terrein van huurder
af te koppelen c.q. te parkeren. Indien huurder een trailer, oplegger e.d. op eigen
terrein afkoppelt, is huurder verplicht deze te voorzien van een officieel kingpin-slot.
10. Huurder dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van de gehuurde
goederen te voorkomen. Huurder is richting Pauls aansprakelijk in het geval van
diefstal of verduistering van de goederen, inclusief de accessoires. Huurder is zelf
verantwoordelijk om hiervoor een verzekering af te sluiten.
11. Het is niet toegestaan veranderingen of wijzigingen in, aan of op het gehuurde goed
aan te brengen. Tevens is het niet toegestaan om onderdelen of accessoires van het
gehuurde aan te brengen of te verwijderen.
12. Het is niet toegestaan reclame of andere teksten op gehuurde goederen aan te
brengen. Het is niet toegestaan om reeds aanwezige merk- of
handelsnaamaanduidingen, nummers en/of type-aanduidingen te verwijderen,
veranderen of onzichtbaar te maken.
Artikel 15. Verzekering en schade
1. Gedurende de huurperiode en zolang het gehuurde goed bij huurder is, komt het
gehuurde voor risico van huurder.
2. Huurder is verplicht het gehuurde afdoende en genoegzaam te verzekeren tegen
diefstal, brand, bedrijfsschade en (verkeers)aansprakelijkheid. Een voertuig dient
minimaal WA dan wel all-risk door huurder te worden verzekerd, tenzij een dergelijke
verzekering door verhuurder is afgesloten. Indien huurder reeds een eigen verzekering
voor werkmaterieel heeft, moet deze (aansprakelijkheids)verzekering de door Pauls
aan huurder geleverde goederen meeverzekeren.
3. Huurder verleent Pauls op eerste verzoek inzage in de polis en andere gegevens van de
verzekering.
4. De uit deze verzekering voortvloeiende rechten van huurder jegens verzekeraar,
worden door huurder aan Pauls overgedragen + door Pauls aanvaardt en dient
terstond door huurder aan de verzekeraar medegedeeld, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
5. Verzekeringspenningen die door de verzekeraar aan huurder worden afgedragen,
dienen onmiddellijk door huurder aan Pauls te worden overgemaakt indien de
verzekeringsuitkering ziet op vergoeding van schade van Pauls, waaronder schade aan
het gehuurde is begrepen.
6. Ieder ongeval of door/met/aan het gehuurde goed veroorzaakte schade dient direct
telefonisch door huurder aan Pauls te worden gemeld, en dient direct daarna
schriftelijk met een gedegen toelichting aan Pauls te worden bevestigd.
7. Huurder onthoudt zich van erkenning van aansprakelijkheid richting derden, tenzij
anders met Pauls is overeengekomen.
8. Huurder zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de schade zoveel mogelijk te
beperken en dient zich te houden aan de door Pauls gegeven instructies.
9. Huurder is jegens Pauls aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook
aan de gehuurde goederen aangebracht of ontstaan tijdens de overeenkomst. Na
ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan de goederen, zet huurder het
gebruik van de goederen niet voort dan na overleg met Pauls. Laat huurder (tijdig)
overleg met Pauls na, of volgt huurder de door Pauls daarbij opgegeven instructies niet
op, dan komt of blijft de schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van
huurder.
10. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook door de
gehuurde goederen toegebracht aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of
onroerende zaken c.q. eigendommen van derden, bijvoorbeeld ondergrondse kabels
en leidingen.

11. Huurder vrijwaart Pauls volledig indien Pauls door een derde wordt aangesproken tot
het betalen van enige schadevergoeding, en vergoedt alles wat Pauls aan deze derde
moet voldoen. Tevens vrijwaart huurder Pauls voor alle boetes, maatregelen en
overige sancties die het gevolg zijn van de gedurende de huurperiode met het
gehuurde goed gepleegde strafbare feiten.
12. In geval van schade zijn alle kosten van eventuele repatriëring van het gehuurde goed
voor rekening van huurder.
13. Bij verlies van een gehuurd goed of daaraan ontstane schade of bij schade aan derden
en als gevolg daarvan geleden bedrijfsschade door Pauls, is huurder volledig
aansprakelijk en verplicht tot schadevergoeding aan Pauls. Tevens is huurder
aansprakelijk voor schade die optreedt door verlies van bijvoorbeeld waardepapieren
(onder andere kentekenbewijs), reservebanden, vergunningen, sleutels,
gereedschappen, accessoires e.d..
14. Pauls is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan de zijde van huurder of
derden veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde goed, tenzij wordt aangetoond
dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Pauls.
15. Pauls is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade c.q. verlies van zaken die door
middel van het gehuurde goed op enigerlei wijze worden vervoerd of zich op enigerlei
wijze op/aan het gehuurd bevinden, tenzij wordt aangetoond dat de schade het gevolg
is van opzet of grove schuld zijdens Pauls.
16. Pauls is niet aansprakelijk voor de uit het eventueel niet goed functioneren van het
gehuurde goed voortvloeiende of anderszins veroorzaakte gevolgen, met name niet
voor vertraging in het transport, bedrijfsschade, e.d..
17. Pauls is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan zaken die tijdens of na de
huurperiode in of op het gehuurde goed zijn achtergelaten, opgeslagen of vervoerd
door huurder, ongeacht de oorzaak van het verlies of de schade.
Artikel 16. Voertuigen
1. Dit artikel is aanvullend van toepassing indien het huurobject een voertuig betreft.
2. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig een ander voertuig te duwen of op
sleeptouw te nemen.
3. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor doeleinden als
bijvoorbeeld racen, gangmaken, snelheids- en betrouwbaarheidsproeven of
rijschoolactiviteiten e.d..
4. Het voertuig mag niet worden gebruikt in strijd met de wet, de door Pauls verstrekte
voorschriften en/of de door de fabrikant gegeven richtlijnen, zoals met name die ten
aanzien van belading, onderhoud en snelheid. Alle schade die hieruit voortvloeit is
voor rekening van huurder.
5. Het voertuig mag niet zodanig gebruikt worden dat er daardoor door de verzekeraar
geen dekking meer worden gegeven.
6. Het voertuig mag uitsluitend in Nederland worden gebruikt. Het voertuig mag alleen
dan in een ander land worden gebruikt, indien Pauls daarvoor vooraf schriftelijk
toestemming aan huurder heeft verleend.
7. Het voertuig dient altijd te worden gebruikt in het kader van de op het kenteken
verstrekte gegevens, ook indien het voertuig alleen op eigen terrein wordt gebruikt.
8. Het is niet toegestaan om met het voertuig los gestorte goederen, gevaarlijke stoffen
en/of bijtende stoffen zoals vermeld in het VLG reglement te vervoeren.
9. Het voertuig mag alleen worden bestuurd door een persoon die vooraf bij Pauls zijn
naam, leeftijd en adresgegevens heeft opgegeven, en die in het verleden niet is
veroordeeld wegens rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen,
doodslag of veroorzaken van iemands letsel of dood door schuld wegens gevaarlijk
rijden of een ander relevant verkeersdelict.
Artikel 17. Afrekening huurprijs
1. De overeengekomen huurprijs dient voorafgaand aan de betreffende periode door
huurder te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Voor de afrekening van de huurprijs wordt geacht dat de huurperiode is zoals
genoemd in de overeenkomst.
3. Indien het gehuurde goed voor een langere periode dan een week wordt gehuurd, is
Pauls gerechtigd per week de verschuldigde huur bij huurder in rekening te brengen.
Indien er geen gelegenheid is om de kilometerstand van het gehuurde huurobject van
het verstreken tijdvak vast te stellen, dan is Pauls gerechtigd eenzijdig een schatting
van het aantal kilometers te maken.
4. Het bij huurder in rekening te brengen aantal gereden kilometers/uren wordt
vastgesteld met behulp van in het gehuurde goed aangebrachte
kilometerteller/urenteller. Bij een defect van deze kilometerteller/urenteller wordt het
aantal gereden kilometers/uren in overleg tussen Pauls en huurder vastgesteld.
5. De huurprijs is gebaseerd op een gemiddelde mate van gebruik, welke bij machines
gemiddeld 40 uur per week is, verspreid over maandag t/m vrijdag in de periode dat
het huurobject ter beschikking van huurder is, met uitzondering van bijvoorbeeld een
bouwdroger en dergelijke goederen die 24/7 wordt gebruikt. De huurprijs bij
voertuigen is gebaseerd op een kilometerprijs en op basis van 1 chauffeur (dus géén
ploegendienst). Bij voertuigen lichter dan 3.500 kg is het uitgangspunt 100 km per dag,
bij voertuigen van 3.500 kg of zwaarder is het uitgangspunt 800 km per dag. Bij meer
of zwaarder gebruik dient huurder Pauls daarover schriftelijk te informeren, en is Pauls
gerechtigd de huurprijs naar evenredigheid te verhogen. Minder gebruik leidt niet tot
aanpassing van de huurprijs.
6. De huurprijs is tevens verschuldigd gedurende vakantie, erkende feestdagen, regen,
wind, vorstverlet, werkstaking en/of andere dagen waarop huurder het huurobject
niet kan gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Indien huurder de huurovereenkomst korter dan twee weken voor aanvang van de
huurperiode, dan wel gedurende de huurovereenkomst (waardoor de
overeengekomen huurperiode wordt ingekort), annuleert of opzegt, is huurder de
volledige huurprijs voor de overeengekomen huurperiode, dan wel een
schadevergoeding aan Pauls verschuldigd. Deze schadevergoeding bedraagt 100% van
de overeengekomen huurprijs voor de overeengekomen huurperiode.
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