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Toepasselijkheid 

1.a Deze verhuurvoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden blijven van toepassing op offertes en 
 verhuurovereenkomsten waarbij SARC B.V. optreedt als verhuurder van zaken. In deze artikelen wordt SARC B.V. ook wel aangeduid als 

 “verhuurder". 

1.b  De wederpartij, die bij SARC B.V. zaken huurt of koopt, of dienaangaande een offerte heeft ontvangen, wordt in deze verhuur voorwaarden kortweg 
 aangeduid als "de wederpartij".  

1.c Een contract blijft van kracht tot het beëindigd wordt door SARC BV. 

 
Huur en verhuur 

2.a  De huurder wordt geacht over voldoende kennis te beschikken ten einde de apparatuur te bedienen. 

2.b De huurder is verplicht zich te legitimeren door middel van een wettelijk toegelaten legitimatiebewijs. Daarnaast kan overlegging van een recent
 uittreksel uit het Handelsregister worden verlangd. 

2.c De huurder erkent het gehuurde in goede staat in ontvangst te hebben genomen. 

2.d De huurder is verplicht het gehuurde uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken en voorts het gehuurde te gebruiken, te onderhouden en te bewaren 

 overeenkomstig de bestemming van het gehuurde, de gebruiksvoorschriften en wettelijke bepalingen ter zake. Het is de huurder niet toegestaan het 

 gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins het gehuurde aan een derde ter beschikking te stellen. 

 
Huurprijs 

3.a De huurprijs van Inclinosensor bedraagt 150 Euro per dag. 

3.b De termijn bedraagt 24 uur en gaat in op het moment dat het gehuurde wordt opgehaald of verzonden en loopt ten einde wanneer deze weer in ontvangst 
is genomen. 

3.c Voor prijsaanpassingen gelden de voorwaarden zoals opgesteld in de algemene voorwaarden. 

 
Gebreken tijdens huurperiode 

4.a Indien aan een gehuurde zaak tijdens de huurperiode een gebrek wordt geconstateerd, is de huurder verplicht dit gebrek binnen een werkdag nadat het 
 gebrek zich heeft gemanifesteerd aan verhuurder te melden.  

4.b De huurder is verplicht om na constatering van een gebrek het gebruik van de gehuurde zaak onmiddellijk te staken, op straffe van aansprakelijkheid 

 voor zowel het gebrek, als de schade voortvloeiende uit het voortgezet gebruik van de gehuurde zaak. 
4.c Indien het gebrek, bedoeld in de vorige leden van dit artikel, veroorzaakt blijkt te zijn door de huurder, is de huurder aansprakelijk voor de kosten van 

 herstel van dit gebrek. 

 

Einde van huur 

5.a De huurder zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen aan de verhuurder terugbezorgen. 

5.b Indien de huurder het gehuurde niet in oorspronkelijke staat terugbezorgt, normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen daargelaten, is hij 
 van rechtswege in verzuim en zijn alle kosten om het gehuurde in de oorspronkelijke staat te brengen (waaronder schoonmaakkosten en eventuele 

 schilderkosten) voor rekening van huurder. 

5.c Indien de huurder in verzuim is met de tijdige terugbezorging van het gehuurde, dan is de huurder over de periode dat het verzuim voortduurt aan de 
 verhuurder een vergoeding verschuldigd, welke vergoeding gelijk is aan de gebruikelijke huurprijs voor deze periode. Het voorgaande laat onverlet het 

 recht van de verhuurder op vergoeding van de volledige schade die verhuurder mocht lijden ten gevolge van de niet tijdige terugbezorging van het 

 gehuurde door de huurder. 
5.d Lid c van dit artikel is eveneens van toepassing indien de verhuurder de huurovereenkomst heeft ontbonden, op grond van het niet-nakomen door de 

 huurder van diens verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst, en de huurder nalaat het gehuurde binnen de daartoe door de verhuurder 

 gestelde termijn terug te bezorgen. Na het verstrijken van de hier bedoelde terugbezorgingstermijn, is de huurder aan de verhuurder de conform lid c 
 berekende vergoeding verschuldigd. 

 

 
 

 

 


