
Algemene Verkoop- en huurkoopvoorwaarden
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

HR Lease & Service BV 
(KvKnr: 32094165) gevestigd aan de Kozakkenweg 9, 3881 MG, Putten.

Per en vanaf 1 oktober 2018 
(Eerdere algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen)

ALGEMENE VERKOOP- EN HUURKOOPVOORWAARDEN VAN HR LEASE & SERVICES BV

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HR Lease & Service BV (hierna: HRLS) en opdrachtgever met
betrekking tot verkochte en in huurkoop ter beschikking gestelde apparatuur. Alle voor HRLS uit deze voorwaarden en uit de door 
haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen. Van deze voorwaarden kan alleen na 
schriftelijke toestemming van de directie van HRLS worden afgeweken. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken bin-
den HRLS niet.

2. Aanbiedingen van HRLS zijn vrijblijvend, zolang HRLS niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Orders 
en opdrachten van koper zijn onherroepelijk tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd. Als bewijs van de koopover-
eenkomst geldt de orderbevestiging of de door HRLS verzonden factuur. HRLS is steeds gerechtigd een order te weigeren of aan de 
aanvaarding voorwaarden te verbinden, waaronder vooruitbetaling of rembourslevering. 

3. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar binden HRLS niet. De opgegeven leveringstermijnen 
zijn gebaseerd op tijdige levering aan HRLS van de voor de order benodigde materialen en kunnen worden verlengd indien deze tijdi-
ge levering uitblijft. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beëindi-
ging van de overeenkomst of op schadevergoeding. 

4. Alle door HRLS geleverde goederen blijven eigendom van HRLS totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen ko-
per vanwege leveranties, werkzaamheden, rente en kosten aan HRLS is verschuldigd. In verband hiermee verklaart koper dat het ge-
leverde niet aan andere zaken zal worden verbonden, zodanig dat het geleverde daarin (door natrekking) opgaat, zolang niet al het 
verschuldigde zal zijn betaald. Indien koper met betaling in gebreke is of HRLS gegronde reden heeft aan te nemen dat koper haar 
betalingsverplichtingen niet zal nakomen, is HRLS gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. 
In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van HRLS behorende goederen aan HRLS af te staan en machtigt hij door het 
aangaan van deze overeenkomst HRLS onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden. 

5. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offerteda-
tum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs door HRLS dienovereenkomstig  kunnen worden 
verhoogd.  

6. De betaling van elke factuur dient uiterlijk op de in de factuur genoemde vervaldatum, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen
na factuurdatum, op de door HRLS opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven bij gebreke waarvan koper vanaf de vervaldatum 
over het factuurbedrag een rente is verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand. Koper is niet gerechtigd betalingen op te 
schorten of te verrekenen. Alle door niet-betaling veroorzaakte buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het – met 
inbegrip van rente – door koper verschuldigde bedrag, doch minimaal € 200,- exclusief BTW, komen voor rekening van koper. Indien
de werkelijk door HRLS gemaakte buitengerechtelijke kosten meer bedragen is opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan 
HRLS verschuldigd.

7. Voor bij in huurkoop ter beschikking gestelde apparatuur geldt dat een huurkoopovereenkomst geacht wordt in te gaan op de datum 
welke op de huurkoopovereenkomst staat vermeld doch minimaal op de datum die op de factuur staat vermeld. Een huurkoopover-
eenkomst gaat immer gepaard met de verplichting aan koper tot het afgegeven van een machtiging tot het incasseren van de overeen-
gekomen huurkoop termijnen van de bankrekening van koper voor het aantal in de huurkoopovereenkomst vermeld staande termij-
nen. 

8. Zolang de koper niet de gehele Huurkoopsom heeft voldaan en al hetgeen hij uit hoofde van de huurkoopovereenkomst verschuldigd 
is of zal hebben is het Koper verboden de Lampen aan derden in gebruik te geven of aan derden over te dragen. Koper is verplicht om
HRLS onbelemmerde en vrije toegang te (doen) verlenen tot de in de huurkoopovereenkomst genoemde apparatuur. Koper is niet ge-
rechtigd de huurovereenkomst over te dragen aan een derde, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van HRLS. Koper is verplicht de 
in huurkoop ter beschikking gestelde apparatuur voldoende te verzekeren tegen beschadiging en diefstal. In het voorkomende geval 
zal de koper HRLS terstond van de beschadiging of diefstal op de hoogte stellen. Beschadiging of diefstal ontslaat opdrachtgever niet 
van haar huurkoopverplichtingen. 

9. Koper is verplicht de verpakking en het geleverde zelf onmiddellijk na ontvangst te controleren op juistheid van de aantallen en op 
beschadigingen en eventuele tekorten of beschadigingen op het vervoersdocument te laten vermelden. Reclames in verband met 
waarneembare gebreken dienen binnen 5 (vijf) dagen na levering schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de 
klachten, aan HRLS te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt en zowel het geleverde als de factuur geacht wor-
den te zijn goedgekeurd. Indien de reclame gegrond is, zal HRLS uitsluitend gehouden zijn het ondeugdelijke goed te vervangen, c.q. 
op haar kosten te herstellen, zonder dat koper recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. Indien vervanging en herstel niet mo-
gelijk zijn, dan heeft HRLS het recht de koop te ontbinden. Slechts na schriftelijke toestemming van HRLS is koper gerechtigd het 
geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.



10. Voor niet-waarneembare gebreken die voor het eerst bij de toepassing of verwerking van de goederen blijken, is HRLS slechts gedu-
rende 3 (drie) maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging dan wel 
herstel van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn gele-
verd. Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of aard ook, ontstaan door tekortkomingen en/of afwijkingen in materiaal 
of uitvoering van de goederen of door HRLS gegeven adviezen, tenzij sprake is van opzet, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper zal 
het geleverde op juiste wijze te gebruiken, bedienen en onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor het is geleverd, bij gebreke 
waarvan HRLS nimmer op enigerlei wijze tot vervanging, herstel of vergoeding gehouden zal zijn. 

11. HRLS heeft recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechte-
lijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan elke
omstandigheid buiten de invloedssfeer van HRLS, problemen in verband met de toelevering daaronder begrepen. 

12. Het transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper. De koper dient zelf voor verzekering te zorgen, ook in 
geval franco wordt geleverd. Van deze clausule kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Bij een proefplaatsing geldt een maximum
periode van 6 weken tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het niet retourneren voor afloop van deze periode staat gelijk aan 
koop.

Aansprakelijkheid

13. HRLS is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van storing of slecht functioneren van apparatuur, alsmede ten gevolge van ver-
traging bij het uitvoeren van reparaties, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van HRLS. HRLS is 
niet aansprakelijk voor indirecte schade van koper of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

14. HRLS is niet verplicht garantie te leveren indien dit haar onmogelijk is ten gevolge van overmacht, arbeidsconflicten of enige andere 
onvoorziene omstandigheid. 

15. Koper vrijwaart HRLS tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband met de ap-
paratuur, het gebruik van de apparatuur of de staat waarin deze zich bevindt. 

16. Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van HRLS nimmer verder dan het netto bedrag van de factuur 
waarop de desbetreffende werkzaamheden en/of leveringen betrekking hebben, terwijl de aansprakelijkheid van HRLS voorts nimmer
verder reikt dan het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van HRLS wordt uitgekeerd. 

17. Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van werknemers en medewerkers van HRLS en van 
derden die door of vanwege HRLS te werk zijn gesteld of van wier diensten door HRLS gebruik is gemaakt. Opdrachtgever is gehou-
den zowel HRLS als de onder deze bepalingen bedoelde (rechts-)personen te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden

Annulering

18. Indien opdrachtgever een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert en/of de door HRLS te leveren Lampen of te ver-
richten werkzaamheden weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de hierdoor voor HRLS ontstane schade volledig te vergoe-
den, met een minimum van 35% van de overeengekomen prijs. Onder schade wordt begrepen de door HRLS gederfde winst en in elk 
geval de kosten die HRLS reeds voor de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, waaronder de kosten van ingekochte appara-
tuur, onderdelen en materialen, verrichte werkzaamheden, ingeroepen diensten en opslag.

Toepasselijk recht en geschillen

19. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oor-
deel van de absoluut bevoegde rechter die bevoegd is in de plaats waar HRLS kantoor houdt, zulks onverminderd de bevoegdheid van
HRLS om desgewenst de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van opdrachtgever te addiëren.

***


