
Algemene Verkoop-, Betaling- en Leveringsvoorwaarden van Salespromotor BV 
 
1.Algemeen. 
Deze algemene verkoop -, betaling- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of verkopen en/of 
leveringen en/of daaruit voortkomende of daarmee verband houdende overeenkomsten van producten en/of diensten door 
Salespromotor BV hierna te noemen SP gedaan. 
 
2.Aanbiedingen 
2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen door SP, of namens haar door medewerkers gedaan zijn vrijblijvend ook als 
deze een periode van geldigheid bevatten. SP is slechts dan aan haar aanbiedingen gebonden indien deze door SP schriftelijk, 
per brief of fax, zijn bevestigd. Indien koper niet binnen 2 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan 
SP mogelijke aan- of opmerkingen, wijzigingen op de inhoud ter kennis brengt zal deze als onherroepelijk en voor akkoord 
door koper met de hierin gegeven goederen- of dienstenbeschrijvingen, aantallen, prijzen, (en/of verwijzingen 
naar) levering- en betalingscondities worden aangenomen. Alle consequenties en kosten verbonden aan wijzigingen welke 
koper later dan 2 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging wenst door te voeren komen geheel voor rekening van 
koper en/of afnemer van producten en/of diensten van SP.  
 
2.2. Aanbiedingen in door SP uit gegeven informatie in drukwerken, advertenties, in/op nieuwe media als cd-rom, dvd, 
diskette, zip, jaz, internet - websites, e-mail en dergelijke zijn vrijblijvend en kunnen door SP zonder nadere aankondiging 
worden gewijzigd. 
 
3. Prijzen 
3.1 Tenzij anders aangegeven gelden de prijzen in Euro’s en exclusief B.T.W. 
 
3.2 SP is gerechtigd indien voorafgaande aan de datum van levering en na de datum van schriftelijke bevestiging 
prijsverhogingen tengevolge van hogere inkoopprijzen, hogere invoerrechten, hogere transportkosten, hogere loonkosten, 
hogere belastingen, hogere grondstoffen, hogere heffingen, hogere aankoopprijzen buitenlandse valuta en dergelijke zouden 
ontstaan, deze aan de koper naar redelijkheid, geheel of gedeeltelijk, door te berekenen tenzij dit in de schriftelijke 
bevestiging aan koper anders is overeen gekomen. 
 
4. Leveringen 
4.1 Leveringen geschieden af magazijn SP te Assen en reizen voor rekening en risico van de koper ook indien het transport 
door SP wordt verzorgd en/of geregeld en/of doorberekend en/of betaald. SP is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies 
en/of ontvreemding van goederen door of tijdens transport of andere tussen magazijn SP en koper voorkomende verladingen 
en/of tengevolge van andere logistieke handelingen. 
 
4.2 SP kan op schriftelijk verzoek van koper het transport voor zijn/haar rekening verzekeren op basis van per transactie 
overeen te komen voorwaarden en indien een overeenkomst hiervoor tenminste 3 dagen voor het uitvoeren van het transport 
wordt gesloten. 
 
4.3 Leveringstermijnen worden per opdracht vastgesteld en geacht twee werkdagen na schriftelijke bevestiging door SP te 
zijn ingegaan indien SP van de koper, voor zover van toepassing en schriftelijk overeengekomen, op de datum van 
bevestiging alle bescheiden (bv. grafisch werk, vergunningen e.d.) heeft ontvangen welke voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk zijn. De leveringstermijn wordt tenminste verlengd met de periode waarin de koper in gebreke blijft deze 
bescheiden aan SP te leveren. 
 
4.4 Indien het stellen van een betalingszekerheid door koper deel uitmaakt van de overeenkomst gaat de leveringstermijn in 
na twee werkdagen na de datum waarop deze door SP van koper is ontvangen. 
 
4.5 SP heeft het recht de bevestigde opdracht in gedeelten uit te leveren. Koper kan op grond hiervan SP geen wanprestatie 
of het niet nakomen van de bevestigde overeenkomst verwijten.  
 
4.6 De door SP aan koper bevestigde leveringstermijn is nooit te beschouwen als een fatale termijn (tenzij dit uitdrukkelijk is 
overeengekomen) doch gebaseerd op omstandigheden zoals die op de datum van bevestiging van de overeenkomst bij SP 
bekend zijn. Indien deze omstandigheden zich zodanig wijzigen dat de bevestigde leveringstermijn niet zal kunnen worden 
gerealiseerd kan SP de leveringstermijn zodanig verlengen als gelet op de gewijzigde omstandigheden noodzakelijk is. 
 
4.7 Indien de bevestigde leveringstermijn wordt overschreden dient de koper SP schriftelijk aan te manen waarbij SP een 
maximale verlenging van de levertijd van minimaal 12 werkdagen wordt toegestaan. Zonder dat SP jegens koper tot 
schadevergoeding zal zijn gehouden is koper gerechtigd, indien geen tijdige levering binnen de verlengingsperiode heeft 
plaatsgevonden, de overeenkomst eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
 
5.Betaling 
5.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen 
dienen zodanig te geschieden dat het factuurbedrag ook werkelijk uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op de 
bankrekening van SP is bijgeschreven. 
 
5.2 De factuurbedragen zijn strikt netto en dienen zonder aftrek, zonder korting en zonder uitstel wegens vermeende of 
werkelijke tekortkomingen (van SP) volledig aan SP te worden betaald. 
 
5.3 Bij niet tijdige betaling is de koper in gebreke. De koper is dan, zonder enige ingebrekestelling of tussenkomst van de 
rechter,rente aan SP verschuldigd over het openstaand bedrag van tenminste de wettelijk vastgestelde rente per maand of 
een gedeelte daarvan. Onverminderd alle aan SP toekomende rechten op grond van de overeenkomst of uit wettelijke 
bepalingen is SP naar eigen keuze gerechtigd verdere leveringen uit te stellen of de overeenkomst zonder tussenkomst van 
de rechter als ontbonden te beschouwen. 
 
5.4 In geval van het niet tijdig nakomen van betaling door de koper van een overeengekomen bedrag betalingstermijn of 
overeengekomen datum of indien aan koper surseance van betaling is verleend, of indien koper in staat van faillissement 
verkeert, of koper om andere reden van insolvabiliteit, curatele stelling of beslaglegging, liquidatie of opheffing in gebreke 



blijft, is de volledige koopsom vermeerderd met rente, gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten door SP onmiddellijk 
opeisbaar. De buitengerechtelijke kosten worden berekend met een percentage van tenminste 15% van het totaal te 
vorderen bedrag zulks met een minimum van €750,- exclusief B.T.W. 
 
5.5 De koper is verplicht bij niet het tijdig nakomen van betalingen alle door SP te maken incassokosten, al of niet gemaakt 
door tussenkomst van door SP gemachtigde deurwaarders, advocaten, rechters, incassobureaus, kredietverzekeringen 
alsmede alle overige door SP rechtelijk en buitenrechtelijk gemaakte kosten ook indien deze de in rechte toe te wijzen 
proceskosten overschrijden, aan SP te vergoeden. 
 
6. Zekerheden 
SP is gerechtigd van koper betalingszekerheden dan wel vooruitbetaling te verlangen alvorens tot uitvoering van de opdracht 
of een gedeelte hiervan over te gaan indien de levering voor koper specifieke c.q. unieke producten en/of diensten, op maat 
vervaardigde en/of grafische of andere designproducten betreffen en/of indien kredietinformatie of en/of andere berichten 
over de solvabiliteit van de koper, naar beoordeling van SP, daartoe aanleiding geven. De door koper aan SP te verstrekken 
betalingszekerheden dan wel vooruitbetalingen dienen, ter beoordeling door SP, aan SP voldoende zekerheid te bieden voor 
het door koper nakomen van de betalingsverplichtingen. 
 
7.Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Alle goederen blijven het volledig en juridisch eigendom van de verkoper tot volledige betaling door koper aan SP van het 
verschuldigde, inclusief mogelijke incassokosten en verschuldigde rente, heeft plaatsgevonden. Koper is niet gerechtigd het 
eigendomsrecht van verkoper aan derden over te dragen zolang zij haar betalingsverplichtingen jegens SP niet is nagekomen. 
 
7.2 Tot koper eigendom van de geleverde producten, door volledige betaling van het verschuldigde aan SP, heeft verkregen 
is koper niet gerechtigd de geleverde producten bewerkt of onbewerkt aan derden te vervreemden. Indien koper binnen de 
normale uitoefening van zijn bedrijf de producten aan derden heeft geleverd zal koper volledig meewerken dat SP haar 
eigendomsrechten kan uitoefenen c.q. effectueren. 
 
7.3 Tekeningen, lay-outs, designs, technische gegevens, installatie instructies en dergelijke door SP in het offertestadium, 
tijdens of voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper ter beschikking gesteld of tegen betaling geleverd 
blijven het uitsluitend eigendom van SP en mogen zonder de schriftelijke toestemming van SP niet worden gekopieerd, 
gebruikt, vermenigvuldigd en/of ter kennis gebracht worden van derden. 
 
8. Reclames 
8.1 Reclames met betrekking tot leveringen, nota's met betrekking op producten of diensten van SP dienen binnen 8 dagen 
per aangetekend schrijven bij SP worden ingediend. Bij gebreke hiervan wordt de koper geacht het product of de dienst 
alsmede de hiervan verstrekte specificaties op nota's onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 
 
8.2 Reclames t.a.v. aantallen, omschrijvingen en hoedanigheden van producten dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van 
de producten bij SP te zijn ingediend, d.m.v. een aangetekend schrijven, op straffe van verval van iedere aanspraak. 
Reclames op andere wijze zijn niet ontvankelijk en zullen niet door SP worden gehonoreerd. 
 
8.3 Door SP aan koper geleverde producten mogen zonder toestemming van SP niet aan SP worden geretourneerd. Niet door 
SP goedgekeurde retourleveringen zullen door SP worden geweigerd. 
 
8.4 Betalingsverplichtingen van koper aan SP, ook met betrekking tot door SP goedgekeurde retourzendingen, worden door 
reclames niet opgeschort. 
 
8.5 Reclames zijn niet ontvankelijk, indien, zonder toestemming van SP, door derden, veranderingen aan het geleverde 
product zijn aangebracht. 
 
8.6 Koper dient in geval van reclame inspectie van de producten door een onafhankelijke partij toe te staan welke door zowel 
koper als SP is benoemd. De kosten van deze inspectie worden aan één der partijen, op basis van ongelijk, in rekening 
gebracht. 
 
9. Garantie en Service 
9.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen verplicht SP zich jegens de eerste koper, haar, binnen 3 maanden na 
levering, schriftelijk ter kennis gebrachte verborgen gebreken of geconstateerde fabrieksfouten aan de geleverde producten 
of onderdelen daarvan, naar beoordeling van SP, te repareren of te vervangen indien koper aan alle verplichtingen jegens SP 
heeft voldaan. 
 
9.2 Garantie aanspraken geven koper nimmer het recht van opschorting betaling van de door SP aan koper geleverde 
goederen. Garantie op gevolgschade en/of andere productaansprakelijkheid zijn uitgesloten. De productgaranties van SP 
jegens koper zijn beperkt tot uitsluitend de door verkoper geleverde goederen en niet de transport- en montagekosten 
hiervan noch aan de geleverde goederen gemonteerde of anderszins door derden aan de producten van verkoper verbonden 
producten of de kosten van het werk daarvan. 
 
9.3 Reparatie- of vervanging door verkoper onder garantie is uitgesloten indien product onvolkomenheden hun oorsprong 
vinden in een onvakkundige montage, oneigenlijk gebruik of onderhoud en vandalisme. De kosten van door SP uit te voeren 
garantieleveringen en/of werkzaamheden zijn beperkt tot maximaal 100% van de aankoopwaarde van de geleverde 
goederen. Indien en voor zover de producten niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen kwaliteitseisen zal SP, 
naar eigen keuze, hetzij de betreffende producten vervangen door producten van dezelfde soort en hoeveelheid, hetzij de 
producten naar de mate van foutlevering terugnemen en de koper voor de koopprijs crediteren, vooropgesteld dat de koper 
heeft gereclameerd in overeenstemming met artikel 7, zonder voor het overige tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
 
9.4 Indien door SP met koper geen speciale garantie overeenkomsten zijn gesloten die anders vermelden geldt de factuur als 
bewijs van aankoop en is de factuurdatum de eerste dag van de garantietermijn. 
 



9.5 In alle aanbiedingen of overeenkomsten van SP zijn service werkzaamheden, zoals o.a. montage of ontmanteling van de 
door koper van SP af te nemen of afgenomen producten, niet inbegrepen doch alleen onderdeel van de overeenkomst indien 
zij als zodanig door SP aan koper schriftelijk zijn bevestigd. 
 
9.6 Alle service werkzaamheden verricht of te verrichten door medewerkers welke voor of namens SP voor het installeren of 
ontmantelen van door koper van SP afgenomen of af te nemen producten en welke niet tegen een vast prijs in de 
overeenkomst met koper zijn vastgelegd worden of zullen worden uitgevoerd op basis van regie welke door SP aan koper 
zullen worden berekend op basis van voorwaarden welke aan koper voor aanvang van de servicewerkzaam heden door SP 
aan koper schriftelijk worden meegedeeld. 
 
10.Aansprakelijkheid 
10.1 SP is slechts aansprakelijkheid jegens de koper voor de schade als gevolg van een aan SP toerekenbare tekortkoming bij 
de uitvoering van de overeenkomst, indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de 
verzekeraar tot uitkering overgaat. 
 
10.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade 
veroorzaakte prestatie in rekening is gebracht. SP zal evenwel nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg zijn van 
onduidelijkheden, type of drukfouten in offertes, opdrachtbevestigingen en/of product documentatie, verlies, beschadiging 
en/ of diefstal van door koper verstrekte gegevens en/of data en/of iedere tekortkoming van de koper bij de naleving van zijn 
verplichtingen, waaronder het niet tijdig ter beschikking stellen van de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste 
gegevens waaronder meer maatvoeringen en digitale en/of andere media gegevens. Indien de hiervoor genoemde 
omstandigheden leiden tot aanspraken van derden op SP zal de koper SP hiertegen vrijwaren. 
 
10.3 SP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade voortkomende uit de overeenkomst. SP zal niet aansprakelijk worden 
gesteld indien de koper de mogelijkheid heeft schaden op derden dan wel op haar verzekeringsmaatschappij te verhalen. 
 
11.Overmacht en Annulering 
11.1 Verplichtingen van SP tijdens overmacht worden opgeschort. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst zonder 
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting van schadevergoeding ontstaat als de periode 
door overmacht, waarin nakoming van de verplichtingen door SP niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken. 
 
11.2 Koper is gehouden voor of bij aanvang van de periode van overmacht door SP gefactureerde diensten of producten, ook 
als dit deelleveringen betreffen, aan SP te voldoen. 
 
11.3 Alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, waaronder ziekte van personeel, 
werkstakingen, storingen of vertragingen bij transport en alle andere bijzondere omstandigheden voorkomende bij SP of haar 
leveranciers worden in dit artikel verstaan als zijnde niet aan O&O toe te rekenen. 
 
11.4 Voor koper specifiek vervaardigde maatwerkorders kunnen nimmer worden geannuleerd 
 
11.5 Koper kan alleen een door SP bevestigde overeenkomst annuleren als koper alle kosten welke verband houden met de 
reeds verplichte uitvoering van de overeenkomst aan SP voldoet ook al hebben deze kosten geheel of gedeeltelijk betrekking 
op door SP of haar leveranciers uitgevoerd werk van voorbereidende aard en koper aan SP als vooraf vastgestelde en 
meerdere schadevergoeding 30% van het totaalbedrag van de eerder gesloten overeenkomst, vergoed. 
 
11.6 Orders voor niet standaard of speciaal op maat geleverde goederen kunnen nimmer worden geannuleerd. 
 
12.Strijdigheid 
Mochten bepalingen in deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met bepalingen welke opgenomen zijn in de overeenkomst 
met de koper dan prevaleert de tekst in de aan koper schriftelijk bevestigde overeenkomst. Indien enige bepaling in deze 
Algemene Voorwaarden strijdig is met wettelijke bepalingen dan zal alleen de betreffende bepaling als ongeldig worden 
beschouwd. 
 
13. Recht 
Het Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. 
 
14. Geschillen 
Ten behoeve van SP zullen geschillen tussen SP en koper worden onderworpen aan de uitspraak van de rechtbank in het 
arrondissement Assen 
 
15. Overmacht 
15.1 In geval van verhindering van de nakoming door SP van een verplichting tengevolge van overmacht, wordt de 
betreffende verplichting van SP voor de duur van de overmacht opgeschort. In zodanig geval zal SP huurder hiervan zo 
spoedig mogelijk in kennis stellen. 
 
15.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van SP onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de betreffende verplichting van SP tijdelijk of 
blijvend in redelijkheid als te bezwaarlijk moet worden aangemerkt. 
 
15.3 Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft SP het recht om de overeenkomst geheel of voor wat betreft de 
door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan huurder. Na zodanige 
ontbinding heeft geen van beide partijen meer enige aanspraak op de andere uit hoofde van de betreffende overeenkomst. 
 
16. Strijdigheid 
16.1 Door mondeling of schriftelijk opdracht aan SP te verstrekken accepteert huurder de onderhavige algemene 
voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de huurder. 
 
17. Toepasselijk recht 



17.1 Op alle door verhuurder af te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en ter zake van alle geschillen 
verband houdende met door verhuurder aangegane overeenkomsten is de Nederlandse rechter in het arrondissement Assen 
bevoegd, ook indien de huurder niet de Nederlandse nationaliteit bezit en/of indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in 
het buitenland ten uitvoer wordt gelegd. 
 
17.2 Bij onenigheid over uitleg van de verhuurvoorwaarden is de 
Nederlandse tekst bindend. 
 
 



Algemene Verhuur- , Betaling- en Leveringsvoorwaarden van Salespromotor BV 
 
1. Algemeen. 
Deze algemene huur,- betaling- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of verkopen en/of 
leveringen en/of daaruit voortkomende of daarmee verband houdende overeenkomsten van producten en/of diensten door 
Salespromotor B.V., hierna te noemen SP, gedaan. 
 
2. Aanbiedingen 
2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen door SP, of namens haar door medewerkers gedaan zijn vrijblijvend ook als 
deze een periode van geldigheid bevatten. SP is slechts dan aan haar aanbiedingen gebonden indien deze door SP schriftelijk, 
per 
brief of per fax, zijn bevestigd. Indien huurder/koper niet binnen 2 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging 
schriftelijk aan SP mogelijke aan- of opmerkingen, wijzigingen op de inhoud 
ter kennis brengt zal deze als onherroepelijk en voor akkoord door koper met de hierin gegeven goederen of diensten 
beschrijven, aantallen, prijzen (en/of verwijzingen naar) levering- en betalingscondities worden aangenomen. Alle 
consequenties en kosten verbonden aan wijziging welke huurder/ koper later dan 2 werkdagen na dagtekening van de 
orderbevestiging wenst door te voeren komen geheel voor rekening van huur/koper en/of afnemer van producten en/of 
diensten van SP. 
2.2. Aanbiedingen in door SP uitgegeven informatie in drukwerken, advertenties, in/op (nieuwe) media en dergelijke zijn 
vrijblijvend en kunnen door SP zonder nadere aankondiging 
worden gewijzigd. 
 
3. Overeenkomsten 
3.1 Alle met verhuurder gesloten overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van verhuurder bindend. 
Overeenkomsten als bovenbedoeld en aanvullingen daarop binden de huurder eerst nadat de huurovereenkomst door 
huurder is geaccepteerd en schriftelijk door verhuurder is bevestigd, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. Op de 
schriftelijke orderbevestiging worden uitdrukkelijk vermeld: A. De goederen welke het onderwerp van de overeenkomst 
vormen B. De huurprijs C. De huurtermijn D. De verdere voorwaarden betrekkelijk tot de overeenkomst en voorts al hetgeen 
ingevolge deze voorwaarden op de orderbevestiging vermeld moet worden. 
 
3.2 Indien de huurtermijn ingaat binnen acht dagen nadat de verhuurder een order heeft geaccepteerd vangt de 
overeenkomst tot huur en verhuur op het moment van acceptatie aan. Alsdan zal door de verhuurder naar zijn keuze een 
orderbevestiging worden afgegeven dan wel verzonden. 
 
4. Prijzen 
4.1 Tenzij anders is aangegeven gelden de prijzen in Euro’s en exclusief B.T.W. 
 
4.2 SP is gerechtigd indien voorafgaande aan de datum van levering en na de datum van schriftelijke bevestiging 
prijsverhogingen ten gevolge van hogere inkoopprijzen, hogere invoerrechten, hogere transportkosten, hogere heffingen, 
hogere aankoopprijzen buitenlandse valuta en dergelijke zouden ontstaan, deze aan de huurder naar redelijkheid, geheel of 
gedeeltelijk, door te berekenen, tenzij dit in de schriftelijke bevestiging aan de huurder anders is overeen gekomen. 
 
5. Afgifte 
5.1 Verhuurder is verplicht tot afgifte van de huurgoederen in de overeengekomen staat. 
 
5.2. Indien er geen afgifte datum is overeengekomen worden de goederen voor de aanvang van de huurtermijn afgegeven. 
 
5.3 Afgifte door verhuurder geschiedt hetzij te magazijn van de verhuurder, hetzij op een door de huurder aangewezen 
afleveradres, welk afleveradres alsdan uitdrukkelijk op de orderbevestiging vermeld moet worden. 
 
5.4 Ten bewijze van de afgifte wordt door verhuurder aan huurder een geleidebon in tweevoud afgegeven waarvan een door 
huurder getekend exemplaar door verhuurder wordt teruggenomen. Indien huurder ten tijde van de afgifte niet op de plaats 
van afgifte aanwezig is voor de in ontvangstneming der huurgoederen en ook niemand voor of namens huurder op de plaats 
van afgifte aanwezig is, worden de huurgoederen op de plaats van afgifte door verhuurder ter beschikking gelaten. 
 
5.5 Indien de huurder op de dag van afloop van de huurtermijn zijn verplichtingen tot teruggave van de goederen niet 
nakomt is de huurder voor iedere dag dat de teruggave uitblijft na de dag van afloop van de huurtermijn aan de verhuurder 
verschuldigd de in artikel 3 bepaalde huurprijs vermenigvuldigd met het aantal dagen dat deze huurtermijn na afloop heeft 
voortgeduurd, zulks onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor iedere verdere schade opkomend aan de zijde 
van verhuurder en voortvloeiend uit het niet tijdig of niet behoorlijk teruggeven van de huurgoederen, ongeacht de oorzaak 
hiervan. 
 
6. Ontvangst en reclame 
6.1 Huurder is verplicht tot in ontvangstneming van de huurgoederen en wel ten tijde van de afgifte op de plaats van afgifte 
door de verhuurder. 
 
6.2 Huurder is verplicht om zich bij in ontvangstneming der huurgoederen onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en 
de goede staat der goederen. Reclames dienen op de door verhuurder te behouden geleidebon vermeld te worden, bij 
gebreke waarvan alle aanspraken jegens verhuurder vervallen. 
 
6.3 Ook zonder in ontvangstneming door of namens huurder heeft verhuurder aan zijn verplichting tot afgifte van de 
overeengekomen huurgoederen voldaan, indien hij de huurgoederen op de plaats van afgifte ter beschikking van de huurder 
heeft gelaten. 
 
7. Teruggave 
7.1 Na afloop van de huurtermijn is huurder verplicht tot teruggave der huurgoederen. Teruggave geschiedt in het aantal en 
de staat van de goederen zoals deze bij in ontvangstneming op de plaats der afgifte door huurder zijn ontvangen, tenzij voor 
wat dit betreft uitdrukkelijk anders is overeengekomen, van welk feit mededeling wordt gedaan op de geleidebon. 
 



7.2 Ten bewijze van de teruggave wordt door de verhuurder een retourbon in tweevoud opgemaakt, waarvan 1 exemplaar 
aan huurder wordt afgegeven indien de huurder beschikbaar is bij de retour name. 
 
7.3 Bij verschil van mening over teruggave dan wel terugname al dan niet in het juiste aantal en de goede staat, rust de 
bewijslast hiervan uitdrukkelijk op de huurder. 
 
8. Zorg en risico 
8.1 De zorg voor de huurgoederen zijn vanaf het moment van afgifte door verhuurder, dan wel dat zij door verhuurder ter 
beschikking van de huurder zijn gelaten, tot het moment dat zij door verhuurder zijn teruggenomen, dan wel in goede orde 
zijn ontvangen, voor rekening en verantwoording van huurder. 
 
8.2 Alle bijkomende te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen het verrichten van (noodzakelijke) aanpassingen aan 
de huurgoederen zijn voor rekening van huurder, ook in geval deze bijkomende werkzaamheden moeten worden verricht op 
grond van ( overheids- ) voorschriften of op last van plaatselijke autoriteiten. 
 
8.3 Huurder is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging, alles in de ruimste zin des woords, met 
betrekking tot de huurgoederen onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder kenbaar te maken en gehouden de schade die 
daardoor aan de zijde van verhuurder opkomt volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan, met dien verstande dat 
de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen ten hoogste de nieuwwaarde bedraagt. 
 
9. Reserveren en Annulering 
9.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken en/of diensten bij verhuurder te reserveren. Bij het sluiten van de 
overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken en/of diensten 
voor de huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien huurder 
de gereserveerde zaken en/of diensten niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is 
huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen. 
 
9.2 Onverminderd het bovenstaande kan de huurder de reservering of de bevestigde huurovereenkomst voor het tijdstip van 
de terbeschikkingstelling van het gehuurde, schriftelijk annuleren. De huurder is alsdan de navolgende vergoeding 
verschuldigd: Alle kosten welke reeds door (gedeeltelijke)uitvoering van de overeenkomst door SP zijn gemaakt; 100% van 
het netto orderbedrag bij annulering na tussen de 29e en laatste dag voor het tijdstip waarop de zaken aan huurder ter 
beschikking zouden worden gesteld. 
 
9.3 Overeenkomsten met betrekking tot niet standaard of op maat gemaakte goederen kunnen nimmer worden geannuleerd. 
 
10. Betaling 
10.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, met dien 
verstande dat de gehele vordering tenminste 7 dagen voor aanvang van de huurtermijn dient te zijn voldaan, ook wanneer 
dit betekent dat de betalingstermijn hierdoor verkort wordt. Betalingen dienen zodanig te geschieden dat het factuurbedrag 
ook daadwerkelijk binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel voor 7 dagen voor de aanvang van de huurtermijn is 
bijgeschreven op de bankrekening van SP. 
 
 
10.2 De factuurbedragen zijn strikt netto en dienen zonder aftrek, korting, verrekening en zonder uitstel wegens vermeende 
of werkelijke tekortkomingen volledig aan SP te worden betaald.  
 
10.3 
Bij niet tijdige betaling is huurder in gebreke. De huurder is dan, zonder enige ingebrekestelling of tussenkomst van de 
rechter, rente aan SP verschuldigd over het openstaand bedrag van tenminste de wettelijk vastgestelde rente per maand of 
een gedeelte daarvan. Onverminderd alle aan SP toekomende rechten op grond van de overeenkomst of uit wettelijke 
bepalingen is SP naar eigen keuze alsdan gerechtigd verdere leveringen uit te stellen of de overeenkomst zonder 
tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen. 
 
10.4 In het geval dat de huurder jegens SP in verzuim is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of 
faillissement van de huurder, worden alle door huurder verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat 
enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. 
 
10.5 De huurder is verplicht bij het niet tijdig nakomen van betalingen alle door SP te maken 
(buitengerechtelijke)incassokosten, al dan niet gemaakt door tussenkomst van door SP gemachtigde deurwaarders, 
advocaten, rechters, incassobureaus, kredietverzekeringen alsmede alle overige door SP in- en buitengerechtelijke gemaakte 
kosten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden, aan SP te vergoeden. 
 
11. Aansprakelijkheid 
11.1 SP aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen, in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt of 
ontstaan door schuld of toedoen van huurder of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. 
 
11.2 In geval van het niet uitvoeren van enige overeenkomst of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst is 
SP jegens huurder slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van 
SP of enige in haar onderneming werkzame personen. SP is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of 
omzetderving van huurder. 
 
11.3 Indien SP ondanks de voorgaande artikelleden jegens huurder aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het 
bedrag dat SP aan huurder in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde overeenkomst of het niet (juist) 
uitgevoerde gedeelte daarvan. 
 
11.4. SP aanvaardt enkel en alleen aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar 
verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: het 
geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder 



schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg 
hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, 
vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 
 
11.5 Voornoemde aansprakelijkheid van SP is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade van zaken en 
personen van de huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaken of door opzet of grove schuld 
van SP. 
 
12. Overmacht 
12.1 In geval van verhindering van de nakoming door SP van een verplichting tengevolge van overmacht, wordt de 
betreffende verplichting van SP voor de duur van de overmacht opgeschort. In zodanig geval zal SP huurder hiervan zo 
spoedig mogelijk in kennis stellen. 
 
12.2 Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van SP onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de betreffende verplichting van SP tijdelijk of 
blijvend in redelijkheid als te bezwaarlijk moet worden aangemerkt. 
 
12.3 Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft SP het recht om de overeenkomst geheel of voor wat betreft de 
door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan huurder. Na zodanige 
ontbinding heeft geen van beide partijen meer enige aanspraak op de andere uit hoofde van de betreffende overeenkomst. 
 
13. Strijdigheid 
13.1 Door mondeling of schriftelijk opdracht aan SP te verstrekken accepteert huurder de onderhavige algemene 
voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de huurder. 
 
14. Toepasselijk recht 
14.1 Op alle door verhuurder af te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en ter zake van alle geschillen 
verband houdende met door verhuurder aangegane overeenkomsten is de Nederlandse rechter in het arrondissement Assen 
bevoegd, ook indien de huurder niet de Nederlandse nationaliteit bezit en/of indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in 
het buitenland ten uitvoer wordt gelegd.  
 
14.2 Bij onenigheid over uitleg van de verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend. 
 
 


