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Extra capaciteit inschakelen   
tijdens piekperiodes

Tractoren OverigeGators en  
mini tractoren

MaaimachinesGrondverzet

Reserveer nu online!
Ga naar www.rentnoord.nl 
of scan de QR-code



Online reserveren: 
overzichtelijk, duidelijk en eenvoudig

Het volledige verhuuraanbod is terug te vinden op de website: www.rentnoord.nl of scan de QR-code.

Op de website kunt u via de reserveringstool uw gewenste materiaal en specificaties aangeven.  

U krijgt dan direct een prijscalculatie te zien. Naar aanleiding van uw reservering wordt er contact  

met u opgenomen en wordt er in overleg de planning en transport met u afgestemd.

Contact

Wij helpen u graagZoals u van GroeNoord gewend bent zitten we altijd dichtbij.  

Dat geldt dus ook voor RentNoord. U kunt de machine of het 

materiaal dat u huurt ophalen bij de dichtstbijzijnde GroeNoord-

vestiging en het daar later ook weer terugbrengen. 

Altijd dichtbij

T	 050	5445	360 Keuzenummer 6

M Rechtstreeks 06	5173	0071

E info@rentnoord.nl

I www.rentnoord.nl

De schaalgrootte van Nederlandse agrarische 

bedrijven werd en wordt steeds groter. 

Daardoor moeten de bedrijven steeds hogere 

eisen stellen aan de kwaliteit en de 

functionaliteit van hun machinepark: 

inzetbaarheid, productiviteit en lage kosten 

per draaiuur zijn belangrijk. We zien onder 

onze klanten groeiend ondernemerschap en 

een verschuiving plaatsvinden van bezit naar 

gebruik. Met RentNoord sluit GroeNoord aan 

op deze ontwikkeling. 

RentNoord is met een uitgebreide verhuur-

vloot de ideale oplossing voor seizoenspieken, 

storingen of kostenzekerheid voor een lange 

termijn. Professionele landbouwmachines, 

tuin- en parkmachines en GPS-systemen: 

alleen topmerken, jong en goed onderhouden 

en zo nodig voorzien van een keuring. 

RentNoord: 
van bezit 
naar gebruikInhoud
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De website van RentNoord geeft een helder 

overzicht van alle materiaal en specificaties 

die verhuurd worden weer. Het aanbod 

wordt continu aangevuld en vernieuwd, 

daardoor is de website altijd actueel. Door 

gebruik te maken van de reserveringstool, 

kunt u gemakkelijk opschalen voor de door 

u gewenste periode én weet u direct door 

middel van de prijscalculatie wat de kosten 

hiervoor zijn.

Online reserveren:  
overzichtelijk, duidelijk 
en eenvoudig

Wij helpen u graag
T	 050	5445	360 Keuzenummer 6

M 06	5173	0071

E info@rentnoord.nl

I www.rentnoord.nl

Kostenzekerheid
Het is altijd fijn te weten waar u aan toe bent, geen 

onvoorziene kosten waar u niet op gerekend had. Als u 

een machine bij RentNoord huurt weet u van tevoren 

exact wat de kosten zijn voor de afgesproken periode, 

RentNoord biedt u kostenzekerheid.

RentNoord maakt het mogelijk om flexibel gebruik te maken 

van goed onderhouden, moderne machines. Bijvoorbeeld 

het tijdelijk gebruik van een machine met specificaties die  

u maar een bepaalde periode van het jaar nodig heeft. Ook 

kan het u ruimte bieden om op korte termijn grote 

opdrachten aan te nemen en flink op te schalen.

Tijdens schades of reparaties aan eigen materieel, kan er 

in veel gevallen gewoon doorgewerkt worden en hoeft 

kostbare tijd niet verloren te gaan. Ons materiaal kan per 

dag, week, maand of langere periodes gehuurd worden.

Flexibel opschalen

Geen kostbare tijd verliezen

Kostenzekerheid

Korte termijn 
Deze catalogus laat een overzicht zien van al ons materiaal 

dat bedoeld is voor de korte termijn verhuur. Huren kan op 

elk moment, vanaf één dag, een week of wellicht een heel 

seizoen; de termijn kan op de duur van de werkzaamheden 

worden afgesteld. U treft de overzichten aan van de 

standaard machines die wij op voorraad klaar hebben 

staan. Het aanbod wordt continu aangevuld en vernieuwd. 

Op aanvraag kunnen we u in de wintermaanden speciale 

‘stand-by tarieven’ voor tractoren aanbieden. 

Lange termijn 

Zoekt u een machine met uitgebreide specificaties die 

wellicht niet in deze catalogus staat, ook dan kunt u 

terecht bij RentNoord. Samen met u maken we dan een 

verhuurvoorstel voor een langere termijn. Dit kan vanaf 

één seizoen tot periodes zelfs langer dan vijf jaar. Wij 

bestellen voor u een nieuwe machine met de opties zoals 

u die nodig heeft en rekenen u precies voor wat deze 

machine u per maand of per uur gaat kosten. Dit alles 

natuurlijk inclusief verzekering, onderhoud of andere 

onvoorziene kosten. U weet dus vooraf exact wat uw 

kosten tijdens de afgesproken periode zijn. Huren is op 

deze manier naast kostenbesparend gelijk ook een manier 

om een machine een periode uit te proberen. Uiteindelijk 

kunnen de bespaarde kosten dan eventueel weer 

geïnvesteerd worden in eigen of ander materiaal. Een  

fijne garantie op kostenzekerheid dus. 
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Landbouw tractoren premiumLandbouw tractoren standaard
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John Deere 6R130

Landbouwtractor 100-150pk
AutoPowr 50 km/u
Luchtremmen
GPS voorbereid
Banden 600/65R38	
+	480/65R28

Dag (10 uur) e 250,-

Week (40 uur) e 900,-

Maand (120 uur) e 2.700,-

Extra (per uur)    e 22,50

John Deere 6R215

Landbouwtractor 200-250pk
AutoPowr 50	km/u
Luchtremmen
GPS voorbereid
Banden 650/85R38		
+	600/70R28

Dag (10 uur) e 300,-

Week (40 uur) e 1.100,-

Maand (120 uur) e 3.300,-

Extra (per uur)    e 27,50

John Deere 6R155

Landbouwtractor 150-200pk 
AutoPowr 50 km/u
Luchtremmen
GPS voorbereid
Banden 650/65R42		
+	540/65R30

Dag (10 uur) e 275,-

Week (40 uur) e 1000,-

Maand (120 uur) e 3.000,-

Extra (per uur) e 25,-

John Deere 6R250

Landbouwtractor 250-300pk
AutoPowr 50	km/u
Luchtremmen
GPS voorbereid
Banden	710/70R42	
+	600/70R28

Dag (10 uur) e 330,-

Week (40 uur) e 1.200,-

Maand (120 uur) e 3.600,-

Extra (per uur) e 30,-

John Deere 5090M

Landbouwtractor 75-100pk 
Cabine met airco  
Transmissie 40 km/u 
3x dubbelwerkend ventiel 
Banden 420/85R34	
+	360/85R24

Dag (10 uur) e 175,-

Week (40 uur) e 600,-

Maand (120 uur) e 1.800,-

Extra (per uur)     e 15,00	

John Deere 6155M

Landbouwtractor 150-200pk
Cabine met airco
PowerQuad 40km/u 
Luchtremmen
Vooras veerring
3x dubbelwerkend ventiel
Banden 650/65R38		
+	540/65R28

Dag (10 uur) e 225,-

Week (40 uur) e 800,-

Maand (120 uur) e 2.400,-

Extra (per uur)        e 20,-

John Deere 6120M

Landbouwtractor 100-150pk 
Cabine met airco  
PowerQuad 40 km/u
3x dubbelwerkend ventiel
Banden	520/70R38
+	480/70R24

Dag (10 uur) e 200,-

Week (40 uur) e 700,-

Maand (120 uur) e 2.100,-

Extra (per uur)     e 17,50

John Deere 6195M

Landbouwtractor 200-250pk
Cabine met airco
PowerQuad 40km/u
Luchtremmen 
GPS voorbereid
Vooras veerring
3x dubbelwerkend ventiel
Banden 650/65R42	
+	540/65R30

Dag (10 uur) e 250,-

Week (40 uur) e 900,-

Maand (120 uur) e 2.700,-

Extra (per uur)     e 22,50

Premium

Premium

Premium

Premium



Landbouw tractoren toebehoren

Fronthef / PTO

Hefvermogen 
20-50 kN

PTO (indien voorradig)

Dag  e 15,-

Week e 45,-

Maand e 120,-

Hef (indien voorradig)

Dag  e 10,-

Week e 30,-

Maand e 90,-

John Deere frontgewichten

Frontgewichten 1 set
400-900 kg

Dag e 5,-

Week e 15,-

Maand e 45,-

Voorlader 

Past op John Deere 6110M
of 6155M
Euroaansluiting, zonder 
werktuigen 3e functie

Dag e 50,-

Week e 150,-

Maand e 450,-

Rockinger 80mm

K80 kogeltrekhaak (indien voorradig) 

Dag  e 5,-

Week e 15,-

Maand e 45,-
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GPS/AMS toebehoren

AMS Ontvanger

RTK Signaal
SF6000
Exclusief montage

Dag e 70,-

Week  e 200,-

Maand  e 550,-

AMS Scherm

RTK Signaal
2630
Exclusief montage

Dag e 70,-

Week e 200,-

Maand e 550,-

9



Starttarief per dag      e 25,-

Per draaiuur           e 15,-

Giant G1200 

Motorvermogen  
18,4 kW / 25	PK 
Eigen gewicht leeg ca 
1100 kg
Hefvermogen max. 1100	kg
Hefhoogte 217	cm
Doorrijbreedte ca. 92 cm

Starttarief per dag  e 23,50

Per draaiuur           e 15,-

Giant G1500

Motorvermogen  
19 kW / 26 PK 
Eigen gewicht leeg ca. 
1525 kg
hefvermogen max.  
1400	kg
Hefhoogte max. 206 cm
Doorrijbreedte ca. 125 cm

Giant G2700HD

Motorvermogen  
36	kW / 50 PK 
Eigen gewicht leeg ca.  
2550 kg
Hefvermogen max.  
1875	kg
Hefhoogte max. 295	cm
Doorrijbreedte ca. 132 cm

Dag                     e 135,-

Week                   e 405,-

Maand               e 1.215,-

Toyota Tonero 25 

Hefvermogen 2500 kg
Dieselmotor
Triplemast > 4,7 m
extra functie

Dag e 100,-

Week e 300,-

Maand e 900,-

Toyota Tonero 35 

Hefvermogen 3500 kg
Triple mast > 5,5 m
Dieselmotor
extra functie

Dag e 130,-

Week e 400,-

Maand e 1.200,-

Giant G2200E Elektrisch

Accu 520 Ah, 48 V
Standaard “on board”  
390/520Ah / 60A
Eigen gewicht leeg ca.  
2200 kg
Hefvermogen max. 2054 kg
Hefhoogte max. 245	cm
Doorrijbreedte ca.	108	cm

Dag                     e 225,-

Week                   e 700,-

Maand               e 2.100,-

Grondverzet
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Kramer KL33.5

4 Wiel gestuurd
Rijsnelheid 30	km/u
Gem. hef gewicht 2.000 kg
Bedrijfsgewicht 4.200 kg
Standaard met grondbak  
en palletvorken

Dag  e 200,-

Week  e 600,-

Maand  e 1.800,-

Kramer KT407

4 Wiel gestuurd
Rijsnelheid 0-30	km/u
Eigen gewicht leeg ca.  
7850	kg
Hefvermogen max. ca.  
4000	kg
Standaard met grondbak  
en palletvorken

Dag  e 300,-

Week  e 900,-

Maand  e 2.700,-

10



Gators en mini tractoren

John Deere HPX

Gator
Dieselmotor
2 personen
Veigheidsframe
Laadbak

Dag  e 140,-

Week  e 420,-

Maand  e 1.260,-

John Deere 855D S4

Gator S4
Dieselmotor
4 personen
Veiligheidsframe
Laadbak

John Deere XUV 865M 

XUV 865M
Diesel motor
2	personen
Laadbak
Dichte cabine met deuren

Dag  e 150,-

Week  e 450,-

Maand  e 1.350,-

Dag  e 150,-

Week  e 450,-

Maand  e 1.350,-

John Deere 3000 serie

Minitractor met voorlader
Dieselmotor 30-40 pk
Veiligheidsbeugel

(indien voorradig) 

Dag  e 150,-

Week  e 450,-

Maand  e 1.350,-

Maaimachines

John Deere 1515

Front- en zij-maaier 
professioneel 
Dieselmotor
Maaibreedte 2,50-3,20 cm
Veiligheidscabine

Dag e 275,-

Week e 830,-

Maand e 2500,-

John Deere 1585

Frontmaaier professioneel
Dieselmotor
Maaibreedte 150-180	cm
Veiligheidsbeugel of cabine

Dag e 190,-

Week e 550,-

Maand e 1.600,-

Roberine F302

3-delige klepelmaaier
Dieselmotor
Veiligheidscabine
Maaibreedte 210 cm

Dag e 350,-

Week e 1.100,-

Maand e 3.250,-
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Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Verhuurder en Huurder te sluiten 

huurovereenkomsten. 
2.  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke 

Metaalunie branchegroep FEDECOM. 
3.  Verhuurder is het lid van FEDECOM dat deze voorwaarden gebruikt.  

De wederpartij wordt aangeduid als Huurder. 

Artikel 2: Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

Artikel 3: Huur en huurprijs 
1.  De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de 

huurovereenkomst is vermeld. 
2.  Tenzij in de tussen partijen gesloten huurovereenkomst een andere meerprijsregeling 

is opgenomen, kan wijziging van het in de huurovereenkomst opgenomen maximum 
aantal draaiuren aanleiding geven tot een tussentijdse herziening van de huurprijs. 

3.  De meeruren, bepaald op basis van de registratie van de op het Gehuurde aanwezige 
urenteller, worden, tenzij een andere meerprijsregeling is overeengekomen, tegen de 
in de overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen met terugwerkende kracht 
vanaf de datum van de wijziging ten laste van Huurder. 

4.  Als de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de 
huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de 
formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de 
(eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die 
ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt 
aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier 
kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan. 

Artikel 4: Betaling 
1.  Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maandelijks gefactureerd.  

De maandelijks door Huurder verschuldigde bedragen dienen steeds voor de eerste 
van de maand te zijn bijgeschreven op de door Verhuurder daartoe aangewezen 
bankrekening. Bij een kortere huurperiode dient betaling te geschieden bij het ter 
beschikking stellen van het Gehuurde aan Huurder. 

2.  De in de overeenkomst genoemde borgsom dient bij het aangaan van de 
huurovereenkomst te worden betaald. De borgsom zal bij het einde van de 
overeengekomen huurperiode aan Huurder worden terugbetaald, mits het Gehuurde, 
behoudens achteruitgang door normale slijtage, in de staat waarin het aan Huurder ter 
beschikking is gesteld aan Verhuurder is overgedragen. 

3.  Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Huurder verplicht op verzoek van 
Verhuurder naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als 
Huurder hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. 
Verhuurder heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade 
op Huurder te verhalen. 

4.  Het recht van Huurder om zijn vorderingen op Verhuurder te verrekenen is uitgesloten, 
tenzij er sprake is van faillissement van Verhuurder. 

5.  De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: 
 a.   een betalingstermijn is overschreden; 
 b.   faillissement of surseance van betaling van Huurder is aangevraagd; 
 c.   beslag op zaken of vorderingen van Huurder wordt gelegd; 
 d.  de vennootschap van Huurder wordt ontbonden of geliquideerd;
 e.  Huurder (natuurlijke persoon) wordt toegelaten tot een wettelijke 

schuldsaneringsregeling; 
 f.   Huurder (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
6.  Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 

betalingstermijn, is Huurder direct rente aan Verhuurder verschuldigd. De rente 
bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de 
renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand. 

Artikel 5: Aflevering 
1.  Het Gehuurde wordt aan Huurder afgeleverd op de in de huurovereenkomst 

aangegeven locatie. De kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van Huurder. 
Vanaf het moment van aflevering is het Gehuurde en het gebruik van het Gehuurde 
voor rekening en risico van Huurder. 

2.  Huurder is verantwoordelijk voor de eventuele montage en demontage van het 
Gehuurde. 

3.  Op het moment van aflevering zal er door Verhuurder of een door hem aan te wijzen 
derde een verslag worden opgemaakt betreffende de toestand van het Gehuurde. Dit 
verslag zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het Gehuurde 
zich bevond bij aflevering van het Gehuurde door Verhuurder aan Huurder. 

4.  Niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde geeft Huurder in geen geval recht op 
schadevergoeding. 

Artikel 6: Eigendom 
1.  Alles wat door of vanwege Huurder op het Gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht 

en daardoor een bestanddeel wordt van het Gehuurde, wordt eigendom van de 
eigenaar van het gehuurde. 

2.  Verhuurder is tevens aan te merken als fiscaal eigenaar van het Gehuurde. Huurder zal 
zich met betrekking tot het Gehuurde niet als eigenaar presenteren, en zal zich 
onthouden van het maken van aanspraak op Nederlandse fiscale 
investeringsfaciliteiten. 

3.  Het Gehuurde kan door Huurder niet worden vervreemd, verpand of anderszins worden 
bezwaard. Partijen beogen hiermee goederenrechtelijke werking. Verder is Huurder 
niet bevoegd om het Gehuurde aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te 
geven, tenzij Verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

4.  Huurder is verplicht de faillissementscurator, de bewindsvoerder, de beslag leggende 
deurwaarder, de retentor of ieder ander die afgifte van het Gehuurde of een gedeelte 
hiervan vordert terstond mededeling te doen van het bestaan van het eigendomsrecht 
van Verhuurder en binnen 24 uur Verhuurder hierover in te lichten. In afwachting van 

instructies van Verhuurder dient Huurder op zijn kosten passende maatregelen te 
nemen ter bescherming van het Gehuurde en de belangen van Verhuurder. De kosten 
van door Verhuurder in dit geval te nemen maatregelen zijn voor rekening van Huurder. 

5.  Verhuurder is gerechtigd op het Gehuurde een merkteken aan te brengen, waaruit op 
voor derden kenbare wijze het eigendomsrecht van Verhuurder blijkt. Het is Huurder 
niet toegestaan dit merkteken te verwijderen tijdens de duur van de 
huurovereenkomst. 

Artikel 7: Gebruik 
1.  Het Gehuurde wordt bij levering geacht te beantwoorden aan de keuze van en het 

beoogde gebruik door Huurder, in een deugdelijke staat te verkeren en met alle 
benodigde toebehoren en materialen te zijn afgeleverd. 

2.  Huurder zal als een goed Huurder voor het Gehuurde zorg dragen, het doelmatig 
beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met 
inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. 

3.  Huurder verplicht zich het Gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen van 
minimaal 18 jaar oud die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het 
Gehuurde beschikken. Deze personen dienen te voldoen aan alle door de wet aan het 
gebruik te stellen eisen. Tevens dienen zij aantoonbare ervaring te bezitten; zij dienen 
bijvoorbeeld te beschikken over voor het gebruik benodigde certificaten. 

4.  Huurder zal het Gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de 
huurovereenkomst. 

5.  Het is Huurder, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, 
niet toegestaan met het Gehuurde op de openbare weg - in de zin van de Wegenwet - 
te rijden. 

6.  Huurder is verplicht het Gehuurde buiten de tijden van gebruik op een droge, voor 
vandalen afgesloten plaats te bewaren. De sleutels dienen alsdan uit het contact te 
worden verwijderd. Overtreding van dit artikel resulteert in een direct opeisbare boete 
van € 2500,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverminderd het recht op 
volledige schadevergoeding. 

7.  Huurder is verplicht Verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen indien 
hij enig defect of schade aan het Gehuurde constateert. Huurder is volledig 
aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van 
Huurder van de meldingsplicht. 

8.  Als Huurder geen gebruik kan maken van het Gehuurde, komt dit voor zijn rekening en 
heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichting(en) behalve als naar het oordeel 
van Verhuurder de verhindering van onredelijk lange duur is, of het gevolg is van 
omstandigheden waarvan aan Verhuurder een verwijt kan worden gemaakt. 

Artikel 8: Inspectie en Onderhoud 
1.  Huurder verplicht zich op verzoek van Verhuurder het Gehuurde kosteloos voor 

inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft Verhuurder op voorhand 
toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder te betreden ter inspectie of 
terugname van het Gehuurde. 

2.  Huurder: 
a.  zal het Gehuurde voor eigen rekening van brandstof voorzien, eventuele accu's 

opladen en zorgen voor de regelmatige reiniging van het Gehuurde; 
 b.  inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het Gehuurde en controleert voor 

zover van toepassing: 
  -   de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-, anti-vries-en remvloeistof, alle 

overige smeermiddelen en vloeistoffen in de daarvoor in aanmerking komende 
reservoirs en compartimenten. Voorzover nodig vult Huurder deze reservoirs bij; 

  -   de bandenspanning en de conditie van de banden. Voorzover nodig brengt Huurder 
de banden weer op de voorgeschreven spanning; 

  -  de werking van de bedrijfsurenteller; 
  -   de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen, leidingen, slangen, 

koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen, e.d.; 
  -   de algemene en veilige werking van het Gehuurde en de eventueel aan het Gehuurde 

gekoppelde of bijbehorende apparatuur. 
 c. rapporteert afwijkingen per omgaande schriftelijk aan Verhuurder. 
 d.  inspecteert voorts wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo 

nodig, na het laden, bijvullen met gedestilleerd water. 
3.  Tenzij anders overeengekomen, komen de kosten voor het herstel of de vervanging van 

lekke of versleten banden voor rekening van Huurder. Verhuurder zal voor herstel of 
vervanging zorgdragen. 

4.  Huurder stelt het Gehuurde kosteloos in gereinigde staat en ononderbroken in een 
daarvoor geschikte ruimte ter beschikking voor het door Verhuurder uit te voeren 
regelmatige onderhoud of het eventueel verhelpen van storingen aan het gehuurde. 

5.  Eventuele reparaties door huurder of derden mogen alleen worden uitgevoerd na 
uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Verhuurder. Indien Verhuurder geen 
toestemming heeft gegeven, komen de kosten van reparatie voor rekening van 
Huurder, onverminderd het recht van Verhuurder om in geval er sprake is van schade 
volledige schadevergoeding te vorderen.

6.  Het onderhoud van het Gehuurde, behoudens het genoemde in lid 2 van dit artikel, 
komt voor rekening van Verhuurder. 

7.  Het in het vorige lid van dit artikel genoemde onderhoud, het verhelpen van eventuele 
storingen of het uitvoeren van reparaties zullen door Verhuurder worden uitgevoerd op 
werkdagen (ma-vrij) en tijdens normale werktijden (07.30-17.00 uur). Vinden de 
genoemde werkzaamheden plaats op andere dan de genoemde dagen en tijden, komen 
de extra kosten die daar mee gemoeid zijn, zoals de kosten van overuren, weekend en 
feestdagen toeslagen etc., voor rekening van Huurder. Verhuurder zal terzake deze extra 
kosten een aparte factuur opmaken, die door Huurder, behalve als daar expliciet andere 
afspraken over zijn gemaakt, tegelijkertijd met de eerstkomende huurtermijn moet 
worden betaald, of, als dat korter is, binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de huurovereenkomst 
1.  Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij 

door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten 
waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen 
na te komen. 

2.  Onder omstandigheden die niet door Verhuurder te verwachten waren en die  
buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid 
dat leveranciers van Verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,  
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het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van de te verhuren zaken, 
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handels-
beperkingen. 

3.  Verhuurder is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot 
nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop 
van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is 
nagekomen, worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding 
van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. 

Artikel 10: Verzekering van het Gehuurde 
1.  De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van het Gehuurde 

wordt door Verhuurder verzorgd. 
2.  Huurder is buiten de in lid 1 van dit artikel genoemde verzekering gehouden het 

Gehuurde afdoende te verzekeren tegen de risico’s die met het gebruik van het 
Gehuurde samenhangen, tenzij:  
-   Verhuurder en Huurder schriftelijk zijn overeengekomen dat Verhuurder zelf een 

casco, werkmaterieel of andere voor het Gehuurde en de daarmee uitgevoerde 
werkzaamheden passende verzekering gaat afsluiten of al heeft afgesloten. 

3.  Als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Huurder, zal Verhuurder de 
op grond van zijn wettelijke verzekeringsplicht geleden schade op Huurder kunnen 
verhalen. 

4.  In alle gevallen waarin Verhuurder aanspraak moet maken op een door hem afgesloten 
verzekering, is Huurder gehouden het op grond van de polisvoorwaarden geldende 
eigen risico aan Verhuurder te voldoen. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid Huurder 
1.  Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde 

waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en 
totaal verloren gaan, voor zover deze schade niet wordt vergoed door de eventueel 
door Verhuurder afgesloten verzekering. 

2.  Verhuurder zal in geval van schade voor herstel of vervanging van het Gehuurde 
zorgdragen, waarbij de kosten voor rekening van Huurder komen. 

3.  Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt door 
het (gebruik van het) Gehuurde toegebracht of ontstaan. 

4.  Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot 
schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het Gehuurde.

5.  In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het Gehuurde dient Huurder 
Verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Huurder is volledig 
aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid in de 
meldingsplicht van Huurder.

6.  Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor schade aan of 
door het Gehuurde kan worden voorkomen of beperkt.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Verhuurder
1.  In geval van een toerekenbare tekortkoming is Verhuurder gehouden zijn contractuele 

verplichtingen alsnog na te komen. De verplichting tot schadevergoeding van 
Verhuurder - op grond van welke wettelijke grondslag ook - is beperkt tot die schade 
waartegen Verhuurder uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten 
verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende 
geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

2.  Als Verhuurder om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 
1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat 
door Verhuurder voor de onderhavige overeenkomst (exclusief btw) in rekening is 
gebracht.

3.  Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 a.  Gevolgschade, waaronder b ijvoorbeeld stagnatieschade, productieverlies en 

gederfde winst;
 b. Schade aan of door lading of last;
 c.  Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet 

leidinggevende ondergeschikten van Verhuurder;
 d.  Opzichtschade. 

 Huurder kan zich, indien mogelijk en gewenst, tegen deze schade verzekeren.

Artikel 13: Beëindiging overeenkomst
1.  Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra 

de bepaalde tijd is verstreken. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet 
tussentijds worden opgezegd.

2.  Als de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de huurovereenkomst 
feitelijk is beëindigd in de vorm van teruggave van het Gehuurde, wordt de 
overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd en onder dezelfde voorwaarden 
voortgezet.

3.  Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan of verlengd, kan deze 
worden beëindigd door opzegging. Opzegging van de overeenkomst dient in dat geval 
te geschieden door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van de 
hieronder genoemde opzegtermijnen:

 a)  Opzegging gedurende het eerste half jaar van de overeenkomst, gerekend vanaf de 
aanvang van de huur dan wel de datum waarop de huurovereenkomst voor 
onbepaalde tijd is verlengd: één week opzegtermijn;

 b)  Opzegging gedurende het tweede half jaar van de overeenkomst: twee weken 
opzegtermijn;

 c) Opzegging bij één jaar of later: één maand opzegtermijn.

Artikel 14: Ontbinding
1.  Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder 

rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke 
verklaring te ontbinden in onder meer de volgende gevallen:

 a.   indien Huurder een huurtermijn of een ander, ingevolge van de huurovereenkomst 
verschuldigd bedrag niet tijdig op de vervaldag aan Verhuurder betaalt, ongeacht  
of Huurder al dan niet in gebreke is gesteld;

 b.   Huurder een verplichting uit de huurovereenkomst niet geheel, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt of een met de huurovereenkomst strijdige handeling verricht;

 c.   indien Huurder, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele 

wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 d.  als Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, zijn eigen 

faillissement aanvraagt of zijn faillissement door een ander is aangevraagd,  
hij in staat van faillissement is verklaard, hij een aanvraag Wet schuldsanering 
natuurlijke personen (Wsnp) doet of de Wsnp op hem van toepassing is 
verklaard;

 e.   als Huurder, zijnde een rechtspersoon of onderneming, besluit tot liquidatie van de 
rechtspersoon of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of 
verplaatst naar een andere locatie dan waar Huurder blijkens de huurovereenkomst 
bij ondertekening daarvan is gevestigd dan wel Huurder een besluit tot zodanige 
staking of verplaatsing neemt;

 f.   indien de verzekering van het Gehuurde door verzekeraars wordt opgezegd of de 
verzekeringspolis wordt geroyeerd of een bestaande verzekering niet wordt verlengd 
en bij andere verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van Verhuurder, 
voldoende dekking kan worden verkregen;

 g.  bij verlies (diefstal en verduistering daaronder mede begrepen) van het Gehuurde of 
gehele vernietiging van het Gehuurde.

2.  In de gevallen van lid 1 van dit artikel is Huurder Verhuurder direct en ineens een 
schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan alle nog te verschijnen termijnen 
alsmede alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen inclusief vertragingsrente, 
als bedoeld in artikel 4.6.

3.  Is de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is Huurder in de gevallen van lid 1 
van dit artikel direct en ineens een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 
alle nog te verschijnen termijnen tot aan de aanvangsdatum van de huur van het 
Gehuurde door een opvolgend huurder, mits Verhuurder zich in redelijkheid 
voldoende inspant om zo spoedig mogelijk een opvolgend huurder te vinden, 
alsmede alle verschenen maar nog niet betaalde termijnen inclusief vertragings- 
rente als bedoeld in artikel 4.6.

4.  Bij ontbinding van de huurovereenkomst verliest Huurder onmiddellijk het recht tot 
gebruik van het Gehuurde en vindt het bepaalde in artikel 16 voor zover mogelijk 
overeenkomstige toepassing.

5.  Het bepaalde in dit artikel doet niet af aan het recht van Verhuurder om in of buiten 
rechte op grond van de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of 
gedeeltelijk nakoming dan wel (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst en 
aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Retournering van het Gehuurde
1.  Bij het einde van de huur is Huurder verplicht het Gehuurde in goede en 

oorspronkelijke staat (behoudens normale slijtage) aan Verhuurder te retourneren op 
een door Verhuurder aan te wijzen plaats en wijze.

2.  Alle kosten die verband houden met de retournering aan Verhuurder, daaronder 
begrepen de kosten van vervoer naar een door Verhuurder opgegeven bestemming en 
de kosten van (transport)verzekering zijn voor rekening van Huurder.

3.  Indien naar het oordeel van Verhuurder het Gehuurde bij het afhalen niet schoon is,  
is Verhuurder gerechtigd het Gehuurde voor rekening van Huurder te (laten) reinigen, 
mits Verhuurder aan Huurder binnen twee werkdagen na in ontvangst name van het 
Gehuurde heeft meegedeeld dat het Gehuurde niet schoon was en op kosten van 
Huurder zal worden gereinigd.

4.  Zolang het Gehuurde niet ten genoegen van Verhuurder aan deze is geretourneerd,  
is Huurder gehouden, naast de op hem rustende betalingsverplichtingen, alle overige 
verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst onverkort na te komen.

5.  Alle kosten, die Verhuurder na retournering van het Gehuurde moet maken doordat 
Huurder enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet is nagekomen, 
daaronder mede begrepen herstel- of onderhoudsverplichtingen, komen voor rekening 
van Huurder.

6.  Op het moment van retournering zal er door Verhuurder of een door hem aan te 
wijzen derde een verslag worden opgemaakt betreffende de toestand van het 
Gehuurde. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat 
waarin het Gehuurde zich bevond bij retournering van het Gehuurde door Huurder 
aan Verhuurder. Elke schade die normale slijtage te boven gaat, zal door Huurder 
gedragen worden. 

Artikel 16: Faillissement of surseance van betaling Huurder 
Deze overeenkomst eindigt in het geval van faillissement of surseance van betaling  
van Huurder. In dat geval treedt de curator of bewindvoerder in de plaats van Huurder.  
Alle nog verschuldigde huurtermijnen zijn dan terstond opeisbaar. De curator of 
bewindvoerder is gehouden het Gehuurde klaar te zetten om opgehaald te worden door 
Verhuurder. Indien Verhuurder daarmee instemt heeft de curator of bewindvoerder ook  
de mogelijkheid te kiezen voor voortzetting van deze overeenkomst. In dat geval is  
curator gehouden alle nog verschuldigde huurtermijnen voorafgaand aan de resterende 
huurperiode te voldoen. 

Artikel 17: Overdragen rechten en plichten (in geval van sublease) 
1.  Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het 

eigendom van het Gehuurde, over te dragen aan een derde. 
2.  Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord. 
3.  Het kan voorkomen dat Verhuurder beschikt over het Gehuurde door middel van een 

met een financier afgesloten financierings-overeenkomst. Voor het geval Verhuurder in 
de nakoming van de financieringsovereenkomst tekort schiet, zijn Verhuurder en de 
financier reeds nu overeengekomen dat Verhuurder alle rechten die Verhuurder op 
grond van deze verhuurovereenkomst jegens Huurder toekomen bij voorbaat aan de 
financier overdraagt. Huurder verklaart zich hier door ondertekening van de 
overeenkomst mee akkoord en verklaart tevens op eerste aanzegging van de financier 
alle medewerking aan de financier te verlenen. 

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1.  Het Nederlandse recht is van toepassing. 
2.  De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 

Verhuurder neemt kennis van geschillen. Verhuurder mag van deze bevoegdheidsregel 
afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
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