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Verhuurvoorwaarden 
In alle gevallen waarin wij optreden als verhuurder zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met 
ons gesloten overeenkomsten de Algemene verhuurvoorwaarden Fedecom 2017 van toepassing. In 
aanvulling op de Fedecom voorwaarden gelden ook de Aanvullende verhuurvoorwaarden DNL Machines 
B.V. Alle voorwaarden zijn als bijlage meegezonden (per e-mail) met de huurovereenkomst of fysiek 
meegegeven met de huurorder/leverbon. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart huurder 
de Algemene verhuurvoorwaarden Fedecom 2017 en de Aanvullende verhuurvoorwaarden DNL Machines 
B.V. te hebben ontvangen. 
 
Verhuurprijzen 
 Verhuurprijzen zijn per stuk per dag exclusief BTW, exclusief 5,0 % schaderegeling en exclusief 

brandstofkosten.  
 Prijzen zijn gebaseerd op maximaal 8 draaiuren per dag en 5 werkdagen per week.  
 Extra draaiuren of extra draaidagen worden in rekening gebracht: hiervoor geldt 20% korting op de 

reguliere huurprijs. 
 1 week is ma t/m ma, di t/m di, woe t/m woe, do t/m do, vr t/m vr of za t/m za. 
 
Schaderegeling Casco 
Op verzoek van klant kan huurder met verhuurder een casco schaderegeling overeenkomen. 
 Onder de schaderegeling van 5,0 % van de huursom valt casco dekking (schade en diefstal).  
 Het eigen risico bedraagt € 500,- per gebeurtenis voor aanhangwagens. 
 Het eigen risico bedraagt € 2.500,- per gebeurtenis voor alle andere gehuurde objecten.  
 Onder de schaderegeling valt NIET: WAM dekking en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. 
 
WAM dekking en schade aan ondergrondse kabels en leidingen 
Het risico m.b.t. WAM dekking en/of schade aan ondergrondse kabels en leidingen is geheel voor rekening 
van huurder. Wij bevelen de huurder aan hiervoor een afdoende verzekering af te sluiten. Door 
ondertekening verklaart de huurder voor de geëiste verzekeringen zorg gedragen te hebben bij: 

Verzekeraar: ………………… 

Polisnummer: ………………… 
 
Acceptatie 
 Door ondertekening van de Huurovereenkomst erkent huurder van de Aanvullende 

verhuurvoorwaarden DNL Machines B.V., de Algemene verhuurvoorwaarden Fedecom 2017 en de 
algemene betalings- en leveringsvoorwaarden kennis te hebben genomen. Let op! Indien huurder het 
huurcontract niet binnen 4 dagen getekend aan verhuurder terugzendt, is de overeenkomst toch 
volledig van kracht voor beide partijen. 

 Huurder dient aan verhuurder een uittreksel van de Kamer van Koophandel + een kopie legitimatie van 
de natuurlijke persoon vermeld als bestuurder op het uittreksel KvK te overhandigen. 

 De machines van verhuurder kunnen voorzien zijn van een GPS tracking systeem waarmee 
locatiegegevens verzameld kunnen worden. 



 
 
 

 Het gehuurde dient enkel in Nederland gebruikt te worden. 
 DNL Machines B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht een acceptatiebeleid ten opzichte van haar 

(potentiële) klanten te voeren. Op verzoek dient er een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van 
de Kamer van Koophandel overlegd te kunnen worden. Tevens kan er een waarborgsom gevraagd 
worden. 

 Huurder en verhuurder verklaren de machine bij aanvang van deze huur samen op waarneembare 
beschadigingen goed gecontroleerd te hebben en daarbij geen beschadigingen te hebben 
waargenomen, behoudens en indien er voor zover van eventuele redelijkerwijs waarneembare 
beschadiging melding mocht zijn gemaakt bij het aangaan van deze huurovereenkomst. Huurder 
verklaart voorts de machine na die controle in behoorlijke staat van de verhuurder te hebben 
ontvangen, behoudens indien en voor zover van enige eventuele redelijkerwijs waarneembare 
beschadiging melding mocht zijn gemaakt en is opgenomen bij deze overeenkomst. Bij vermissing en/of 
schade worden de kosten berekend aan de huurder. 
 

Afmeldingen 
 Huurder dient gehuurde minimaal 1 dag van tevoren af te melden.  
 Als verhuurder retour transport organiseert, dient huurder de machine minimaal nog 3 werkdagen na 

afmelding op een veilige locatie te stallen. 
 
Derdenbeding 
 Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee 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 uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit 
welke hoofde dan ook.  

 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huurobject op 
eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde 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.  

 Indien de situatie van sub 1.2 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 hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende 
condities.  

 Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.  
 Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen. 


