
 
ALGEMENE VOORWAARDEN TIELEMAN VERHUUR BVBA 
ART 1 Behoudens schriftelijke afwijkingen zijn deze voorwaarden 
van toepassing op alle offertes, werken, prestaties en 
overeenkomsten van TIELEMAN VERHUUR BVBA, hierna afgekort 
als TV. Zij worden geacht door de klant te zijn aanvaard bij 
aanvaarding van de offerte of het sluiten van de overeenkomst. 
Geen afwijking van de voorwaarden kan worden toegestaan, 
tenzij schriftelijk aanvaard door TV. Voorwaarden van de klant 
worden door TV uitdrukkelijk uitgesloten.  
TV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De 
nieuwe voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun 
kennisgeving aan de klant. 
ART 2 TV is door de verbintenissen die haar vertegenwoordiger 
aanging slechts gebonden voor zover zij deze verbintenissen 
schriftelijk bevestigt en tot de hare maakt.  
De medecontractant is ten alle tijde gehouden tot de 
verbintenissen die hij mondeling of schriftelijk ten overstaan van 
de vertegenwoordiger van TV op zich nam. 
ART 3 Elke offerte blijft acht dagen geldig. De offertes zijn slechts 
bindend indien zij door TV werden ondertekend en schriftelijk 
werden aanvaard door de klant. 
Een bestelling kan door de klant niet geannuleerd worden zonder 
onze schriftelijke toestemming. TV heeft steeds het recht 
schadevergoeding te eisen voor de gemaakte kosten en 
winstderving. Bij annulering door de klant zonder toestemming 
zal 30% van de offerteprijs verschuldigd zijn, tenzij TV kan 
bewijzen dat haar schade hoger is, in welk geval de reële schade 
verschuldigd is. 
ART 4 De facturen worden opgemaakt aan de hand van werkbons 
op basis van de prijslijst die op de datum van aanvaarding van de 
prijsofferte van kracht is. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en alle 
om het even welke belastingen of overheidstaksen zijn ten laste 
van de klant. 
Verplaatsingen worden als werkprestatie gerekend, evenals het 
aan- en afvoeren, het monteren en demonteren van bepaalde 
stukken, zoals verlengstukken van de giek en ballastgewichten, 
welke kosten steeds afzonderlijk ten laste van de klant vallen.  
Eventuele kabels en slengs moeten door de klant geleverd en aan 
de last bevestigd te worden. 
ART  5 Bij de huur van telescoopkranen met bedienaar wordt 
steeds een minimuminzet van 8u00/dag gerekend. Bij laattijdig 
annuleren van de opdracht (na 15u00 – daags voordien) wordt er 
een minimum van 4u00 aangerekend. 
ART 6 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn 
de facturen contant betaalbaar. Betaling geschiedt op de zetel 
van TV. Behoudens schriftelijk akkoord zijn vertegenwoordigers 
van TV niet bevoegd kwijting te geven of gelden te innen. 
TV heeft steeds het recht een voorschot te eisen vóór de aanvang 
der werken.  
Klachten m.b.t. de factuur moeten per aangetekende brief 
binnen de acht dagen na factuurdatum worden ingediend. In 
geen geval zullen klachten worden aanvaard alvorens integrale 
betaling van de prijs, m.i.v. het gedeelte waarop de klacht 
betrekking heeft. 
Bij niet betaling van (deel)facturen op de vervaldag om welke 
reden ook, kan TV de overeenkomst als ontbonden beschouwen 
en de nog te leveren prestaties opschorten, dit zonder 
ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging 
en zonder dat enige vergoeding verschuldigd is voor schade die 
de klant zou lijden door de stopzetting van de werken. TV 
behoudt zich bovendien het recht voor een vergoeding voor de 
geleden schade, respectievelijk gederfde winst, van de klant te 
vorderen wegens wanprestatie 
ART 7 Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur is 
het nog openstaande bedrag van rechtswege en zonder enige 
voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. 

Elke niet-betaling binnen de gestelde termijn geeft vanaf de 
vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling aanleiding tot een nalatigheidinterest berekend 
aan de interestvoet voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 op 
de Betalingsachterstand in Handelstransacties op het onbetaalde 
factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, 
met een minimum van 100,00 €, onverminderd het recht van TV 
om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van 
hogere werkelijk geleden schade. Alle kosten als gevolg van het 
afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, 
inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten 
(rechtsplegingsvergoeding), worden doorgerekend aan de klant. 
Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt 
automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun 
vervaldag. 
ART 8 De overeenkomst kan door TV steeds onmiddellijk worden 
beëindigd zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst in geval: 
- de klant in gebreke blijft tijdig te betalen 
- de klant een of meer bepalingen van deze algemene 

voorwaarden niet stipt nakomt 
- enigerlei vorm van beslag wordt gelegd op roerende en/of 

onroerende goederen van de klant of op een gedeelte daarvan 
- de klant uitstel van betaling aanvraagt hij in staat van 

faillissement wordt verklaard, overlijdt, onder curatele wordt 
gesteld of zich buiten de EU zou vestigen 

- de klant besluit tot ontbinding of liquidatie of één of meer 
vennoten van de klant uittreden 

- een voor de uitoefening van het bedrijf van de klant 
noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken of 
niet wordt verlengd 

- naar het oordeel van TV omstandigheden bij de klant intreden, 
welke een aannemelijke verzwaring van haar risico met zich 
meebrengen en/of de normale afwikkeling van de 
overeenkomst kunnen belemmeren 

- een door TV ter beschikking gesteld of verhuurd object ernstig 
wordt beschadigd of teniet gaat 

- de kosten, zoals onderhoud- en/of reparatiekosten, welke 
krachtens de overeenkomst voor rekening van TV komen, een 
aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan TV bij het aangaan 
van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten 

De tussentijdse beëindiging laat de overige rechten van TV 
onverlet. Bij tussentijdse beëindiging worden alle uitstaande 
bedragen onmiddellijk opeisbaar. 
ART 9 Bij de levering of afhaling van goederen tekent de klant de 
leveringsbon af voor ontvangst. Wanneer de klant weigert de 
hem correct en onbeschadigde aangeboden goederen in 
ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals 
transportkosten, kosten van opslag e.d. voor zijn rekening. Bij het 
einde van iedere dag of opdracht dient een werkbon voor 
akkoord te worden ondertekend door de klant of zijn 
afgevaardigde. Geen enkele klacht zal aanvaard worden 
betreffende de uitgevoerde werken na ondertekening van de 
betreffende werkbon. Zichtbare beschadigingen moeten op de 
leveringsbon, respectievelijk werkbon worden vermeld. Later 
worden daaromtrent geen klachten meer aanvaard. 
ART 10 Eigendom van geleverde goederen die de klant aankoopt 
gaat pas over van zodra de klant alle betalingen (m.i.v. kosten en 
boeten) en andere verplichtingen heeft voldaan, zelfs indien de 
goederen reeds zijn verwerkt of geïncorporeerd. Het risico gaat 
over op de klant vanaf de levering of afhaling.  
Door TV verhuurd of ter beschikking gesteld materieel blijft te 
allen tijde haar exclusieve eigendom. De klant neemt alle 
mogelijke maatregelen teneinde dit eigendomrecht te 
beschermen tegenover derden en verwittigt TV van zodra derden 
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aanspraken laten gelden op het materieel. De klant draagt de 
volledige verantwoordelijkheid van de gehuurde machines, zelfs 
voor toeval en overmacht, inbegrepen diefstal. Bij verlies zal de 
waarde van de machines op datum van de verhuring worden 
bepaald door een extern expert, welk bedrag de huurder binnen 
de maand aan TV moet betalen. 
ART 11 TV is niet aansprakelijk en kan niet tot betaling van enige 
schadevergoeding worden aangesproken: 
- wanneer de opgegeven leverings- of uitvoeringstermijnen, die 

bij benadering worden vermeld, vertraging kennen. De 
termijnen beginnen slechts te lopen vanaf de ontvangst door 
TV van de voor akkoord ondertekende offerte 

- in gevallen van overmacht (slechte weersomstandigheden, 
staking, lockout, machinebreuk, oorlog, opstand, brand, 
overstroming en andere rampgevallen, …) 

- wanneer de werkonderbreking onafhankelijk is aan de wil van 
TV of haar aangestelden 

- voor welke schade ook die door het gebruik van een door TV 
ter beschikking gesteld of verhuurd object door de klant zou 
worden veroorzaakt. De klant vrijwaart TV voor alle eventuele 
vorderingen van derden tot vergoeding van schade van welke 
aard ook die tegen haar zouden worden ingesteld. In geen 
geval zal TV gehouden zijn de klant te vrijwaren voor 
vorderingen van derden ingesteld tegen de klant. 

Het risico van de zaak gaat over op het moment dat TV deze ter 
beschikking stelt van de klant. Het risico van opslag, laden, 
transport en lossen rust in dat geval ook op de klant, zelfs indien 
partijen overeenkomen dat TV zal instaan voor het transport.  
De klant dient zich bijgevolg ook te verzekeren voor eventuele 
schadelijke gevolgen van het ontlenen en gebruiken van het 
materieel (zoals diefstal, machinebreuk, BA voor alle mogelijke 
ongevallen veroorzaakt met of door het gebruik van de machine, 
…). 
Indien TV toch aansprakelijk is, beperkt haar aansprakelijkheid 
zich in elk geval tot het bedrag van de waarde van de aangegane 
overeenkomst. De klant gaat hiermee akkoord. 
De klant is voorts aansprakelijk: 
-   voor de keuze en de geschiktheid van het bestelde materieel 
- voor alle ongevallen en beschadigingen die veroorzaakt 

worden door de eventuele gebreken van de kabels en slengs of 
de verkeerde en/of onvolledige aanslag van de last, 
onverminderd wat in artikel 12 van deze voorwaarden is 
bepaald. 

- indien de staat van de werf of van het terrein schade 
veroorzaken, hetzij aan materieel van TV of aan door haar 
vervoerde of behandelde materialen, hetzij aan eigendommen, 
hetzij aan derden, of deze enige vertraging doet ontstaan,  

- voor alle schade die aan materieel van TV zou worden 
veroorzaakt door zijn fout, nalatigheid of gebrek aan voorzorg.  

- voor elke andere door zijn schuld opgelopen vertraging o.a. 
door het laattijdig ter beschikking stellen van materialen of 
goederen. 

Deze opsomming is niet-limitatief.  
In ieder geval heeft de klant de verplichting elk schadegeval dat 
zich zou voordoen ter gelegenheid van het gebruik of de 
aanwezigheid van het materieel van TV, schriftelijk te melden 
binnen de 24 uur na de feiten, met een gedetailleerde 
omschrijving van het gebeurde.  
ART 12 Na ontvangst van een bestelling is TV niet gehouden tot 
een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de werf of het 
terrein. Wanneer onze voertuigen tijdens het uitrijden van de 
werven de straat bevuilen, dient de klant te zorgen dat de straat 
onmiddellijk gereinigd wordt. De klant moet ervoor zorgen dat 
tijdens het gebruik van het ter beschikking gestelde materieel of 
de uitvoering van de opdracht, de werf of het terrein veilig en 

gemakkelijk bereikbaar en berijdbaar zijn voor alle door TV 
aangewende materialen, machines en voertuigen. Zolang aan 
deze vereiste niet is voldaan, is TV gerechtigd de werken niet aan 
te vatten, ze te onderbreken of stop te zetten.  
TV heeft te allen tijde het recht om controle en nazicht uit te 
oefenen op elke werkplaats, gebouw of plaats waar het materieel 
gebruikt of geplaatst is. Tevens houdt hij zich het recht voor de 
uitrusting te allen tijde van deze plaats te verwijderen wanneer 
hij meent dat zij in gevaar verkeert wegens staking of gelijk welke 
andere oorzaak of in gelijk welk opzicht slecht behandeld, 
misbruikt of verwaarloosd wordt. 
ART 13 Het is de klant verboden personeel van TV aan te werven 
of hoegenaamd gebruik te maken van hun diensten, tenzij mits 
voorafgaand schriftelijk akkoord van TV. Inbreuken op dit artikel 
zullen van rechtswege aanleiding geven tot een 
schadevergoeding aan TV gelijk aan acht maal het bruto 
maandsalaris van het onttrokken personeelslid. 
ART 14 De klant verbindt zich ertoe alle wettelijke bepalingen 
m.b.t. het (openbaar) gebruik van het materieel na te leven en 
alle uitgaven van welke aard ook die het gevolg zijn van de huur 
of het gebruik van het materieel (zoals aanslagen, taksen/boetes, 
belastingen, …) te betalen. 
ART 15 Alle betwistingen, van welke aard ook, tussen TV en haar 
klanten, respectievelijk opdrachtgevers, zullen uitsluitend 
onderworpen worden aan het oordeel van het vredegerecht te 
Zomergem of de rechtbanken te Gent. Enkel Belgisch recht is van 
toepassing. 
 
BIJZONDERE VERHURINGSVOORWAARDEN 
ART 1 De huurder verklaart de instructies betreffende het 
gehuurde materiaal te hebben gelezen, te begrijpen en te 
respecteren.  
ART 2 De huurder verbindt zich ertoe het materiaal zorgzaam te 
gebruiken “als een goede huisvader”. De verhuurder behoudt 
zich het recht voor een waarborgsom te vragen aan de huurder 
bij het aangaan van de overeenkomst. 
ART 3 Het is de huurder verboden het materieel onder te huren 
of aan derden uit te lenen. 
ART 4 Het materiaal wordt afgehaald en teruggebracht in onze 
gebouwen te Aalter. Indien dit elders moet gebeuren, zijn de 
verplaatsingskosten te laste van de huurder. Bij afhaling en 
terugbezorging kan de verhuurder een controlelijst invullen en 
laten tekenen door de huurder. 
Het verhuurde materiaal wordt verondersteld geleverd te zijn in 
perfecte mechanische staat en klaar te gebruiken, waarvan 
partijen erkennen dat dit werd nagezien bij de aanvang van de 
verhuring. De huurder verbindt zich om op zijn kosten het 
materiaal in dezelfde staat te houden en het op het einde van de 
huur in dezelfde staat terug te bezorgen aan de verhuurder. 
ART 5 De bestuurder, aangeduid door huurder, zal dagelijks 
vooraleer de machine te starten het oliepeil en het peil van de 
koelvloeistof van de motor van de machine controleren en zo 
nodig de passende olie of koelvloeistof bijvullen in overleg met 
de verhuurder, welke instaat voor de kostprijs van deze olie of 
koelvloeistof, behoudens bij oneigenlijk gebruik van de machine 
door de huurder. Brandstof is steeds ten laste van de huurder. 
ART 6 De huurder laat de verhuurder steeds toe om de machine 
aan een onderhoudsbeurt te onderwerpen in haar werkplaats. 
De huurder staat in voor het brengen en terug afhalen van de 
gehuurde machine voor en na de onderhoudsbeurt. Verhuurder 
en huurder bespreken bij het begin van de huur wanneer en na 
hoeveel draaiuren de machine onderhoud moet krijgen.  
ART 7 De huur vangt aan vanaf de aflevering van het materiaal 
aan de huurder en eindigt op datum dat het materiaal door de 
verhuurder terug is ontvangen. De huurprijs is vooraf betaalbaar 
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en is vastgesteld op een maximumgebruik van 8 werkuren per 
dag. Elke begonnen dag geldt als een volledige dag. De uurmeters 
worden periodiek nagezien en extra uren worden berekend aan 
1/8 van de huurprijs/dag. Bij verhuring per maand worden het 
aantal weekdagen per maand aangerekend (zonder aftrek van 
feest- en brugdagen). 
Een voorschot van 10 % op de huurprijs is betaalbaar bij 
ondertekening van het contract. 
In geval van huur voor een langere periode dan 1 week, kan de 
verhuurder een wekelijks voorschot op de huurprijs aanrekenen, 
welke contant (d.i. binnen de 48 u) betaalbaar is. 
ART 8 Indien een gehuurd materieel door omstandigheden niet 
kan worden gebruikt, kan de huurder geen afwijkingen aan de 
huurvoorwaarden inroepen, behoudens het hierna vermelde. 
Voor het tijdsverlies wegens gebeurlijk defect van het materieel 
is geen huur verschuldigd als de herstelling minder dan één uur 
vergt. De normale vervanging van kabels geldt niet als defect. In 
geen geval zal een defect aanleiding kunnen geven tot het 
aanrekenen van wachturen of gevolgschade aan de verhuurder. 
 
 
ART 9 De klant die beweert een gebrek aan het materiaal te 
hebben gevonden, moet onmiddellijk de verhuurder schriftelijk 
verwittigen, ten einde hem toe te laten de nodige vaststellingen 
te doen. De reparatiekosten (zoals takelkosten, werkuren en 
onderdelen) veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de 
machines zijn ten laste van de huurder. Bij defect kan van de 
verhuurder geen schadevergoeding worden geëist wegens 
werkvertraging. 
ART 10 Zodra gehuurd materiaal met een bedienaar op de plaats 
aankomt waar het zal worden gebruikt, handelt de bedienaar 
uitsluitend onder het feitelijk gezag van de klant, zijn aangestelde 
of gemachtigde, behoudens andersluidende schriftelijke 
overeenkomst. De klant dient zich hiervoor te verzekeren. 


