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Belangrijke gegevens en verzekeringsvoorwaarden
voor het huren van machines :
Warranty " kabelschade "
Voordat met de werkzaamheden
een aanvang wordt genomen
dient verzekerde te controleren
of, en zo waar,
waar zich kabels-leidingen
etc. in de grond bevinden
Dit door middel van het
opvragen van tekeningen bij
officiele instanties.
Indien ingeval van schade
mocht blijken dat verzekerde
niet heeft voldaan aan het
vorenstaande zal geen
schadevergoeding onder de
polis plaatsvinden.
(lees hiervoor verzekeringsvoorwaarden )

Drie dagen voor het graven
Klic bellen.

Tel :

0800-0080

Stel U voor het in gebruik nemen van de machine op de hoogte van
de huur- en verzekeringsvoorwaarden.
Het eigen risico bedraagt voor het WA gedeelte € 500
Casco gedeelte € 2500.

en voor het

Een niet door de verzekeringsmaatschappij gedekte schade komt in alle
gevallen voor rekening van de huurder.
Bediening van de machine mag uitsluitend door bevoegde en deskundige
personen geschieden.
Machines mogen niet zonder schriftelijke toestemming van verhuurder
buiten Nederland worden gebracht.
Huurder dient ingeval van technische mankementen die de veiligheid in
gevaar brengen, de machine onmiddellijk buiten gebruik te stellen en
verhuurder hiervan op de hoogte te brengen.
Machine uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is
uitgerust en hetgeen wettelijk is toegestaan.
Vermissing of beschadiging van b.v. radio, brandblusser, zwaai lamp,
graafbakken, palletvorken e.d. zullen voor rekening van de huurder
worden vervangen.
Schade aan andere zaken van huurder is niet verzekerd.
Artikel 3.3 is uitgesloten.
ABN-AMRO 43.90.09.006 - BIC: ABNANL2A - IBAN: NL74ABNA0439009006 - KvK 04078399 - BTW nr. NL814872013B01
Op al onze offertes en overeenkomsten tot verkoop, verhuur en het verrichten van werkzaamheden zijn van toepassing onze algemene
voorwaarden. zoals gedeponeerd bij het Handelsregister van de kamer van koophandel te Meppel.
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UITSLUITING

f'E.HSONI~N~>Cl!ADI·~ .,~: STUURDER

Uitgesloten is aansprakelijkheid voor personenschade van de
bestuurder in loondienst, alsmede de daaruit voortvloeiende
schade, toegebracht aan de bestuurder in loondienst van het
verzekerd object dat een ongeval v~roorzaakt.
BASIS VERGOEDING VOOH SCHADE AAN liET VERZEKERDE OBJECT

Schade aan het. verzekerde object
conform Artikel 1.1.2.
DEKKING VOOR Ol3,JECTr:N OUDF:H DAN

zal worden vergoed

~'

,JAAH

In afwijking van de dekkinqsomschrijving "uitgebreid"
als omschreven in artikel 3.1.2., geldt ten aanzien van
objecten ouder dan ~ iaar de voorwaarden "standaard"
als ornschrl'von in artikPI 'l.J.l. Vilfl de Voorwaarden
landmateriaal LM'I'-200H.
EIGEN RlSICO CASCO EXCLUIS TOTAAL VEHLIES

liet eigen ri.,;i.t:<) i.<; ni<'l. Vdll toepassing in geval van totaal
verlies en hetgeen daarmee volqens de polisvoorwaarden is
gelijkgesteld.
Uildrukkelilk wordr hJPrbij aangetekend dat diefstal,
vermissinq en/of zoekrnken niet wordt be3chouwd als totaal
verlies.
KABELSCHADE

Voordat met de werkzaamheden een aanvang wordt genomen,
dient verzekerde te controleren of, en zo waar,
zich kabels/leidingen enzovoorts in de grond bevinden
door middel van het opvragen van tekeningen bij de
officiäle instantie~.
Indien in gevr~ I va 11 ~;chéHil' mo·~h t. blij ken dat
verzekerde niet heelt voldaan aan het vorenstaande
zal geen schadevergoeding onder de polis plaatsvinden.
DEKKING

- Deze verzekering hiedt uitsluitend dekking tijdens verhuur
van de verzekerde objecten.
- Als verhuurperiode wordt aangehouden de periode als
omschreven in het verhuurcontract.
- Tevens zijn onder deze verzekering gedekt cascoschaden
ontslaan tiidens het (heen)transport op de dag voorafgaand
aan de ingangsdatum welke in het. verhuurcontract •staat
genoemd, alsmede tijdens het. (retour)transport op de
dag aansluitend op de dag welke ~ls einddatum in het
verhuurcontract staat genoem<l.
- Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan andere
zaken (art. 3.3) van huurders.

Verzekerde

Rubriek

Eigen risico

Zrtdk

1.1
1.2
1.3
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2.500,00
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Artikel2
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht binnen het op het polisblad
omschreven geldigheidsgebied. Rij overschrijding van dit
gebied blijft de verzekering onverminderd van kracht tegen een
eventueel nader te regelen premieverbetering. Verzekeraar zal
het een vcrzekeringnemer niet tegenwerpen indien een
ovcrsduijding eerst achteraf wordt gemeld. Vcrzekeringnemer
is echter in ieder geval verplicht zo spoedig mogelijk na afloop
van de verzekeringstermijn op te geven of overschrijdingen
hebben plaatsgehad. In afwijking van het bovenstaande zijn
overschrijdingen buiten het gebied van Nederland, België,
Luxemburg en Duitsland slechts gedekt als vooraf daarvan aan
de vcrzekeraar is kennis gegeven.

Artike11
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

3.1

1.1 Verzekeringnemer
degene, met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en
die als zodanig op het polishlad is vermeld.
1.2 Verzekerde
iedereen, die op grond van de polis rechten aan deze
vcrzekering kan ontlenen.
1.3 Verzekeraar
degene, die de verzekeringsovereenkomst met
verzekeringnemer is aangegaan: De verzekeraar is ABN AMRO
Schadeverzekering NV. Grote Voort 247. H041 BL Zwolle,
Postbus 10085, 8000GB Zwolle (handelsregister KvK Zwolle
05058078000) ABN AMRO Schadeverzekering NV staat als
aanbieder van schadevcrzekeringen geregistreerd bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vcrgunning
van De Nedcrlandsche Bank (DNB) om het
schadeverzekeringsbedrijf uit te voeren
1.4 W.A.M.
wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
1.5 Verzekerd object
het op het polisblad omschreven vcrzekerde object met de
daarhij heilorende uitrusting en toehehoren.
1.6 Gebeurtenis
een voorval of een reeks van voorvallen die één en dezelfde
oorzaak hebben.

[U:J

1. 7 Onzeker Voorval
Deze overeenkomst beantwoordt- tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen -aan het vereiste van onzekerheid
als bedoeld in artikel 7.17.1.1 (7:925) BW. als en voor zover de
schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt. het
gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde
van het sluiten van de vcrzekering onzeker was dat daaruit voor
verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop
van omstandigheden nog zou ontstaan.
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Artike13
Verzekerd is
Schade aan het verzekerde object

3.1.1
Standaard
De verzekeraar vergoedt de schade door verlies· of
hcschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan:
a als gevolg van een van buiten aankomend onheil. evenals:
b door brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen,
omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van enig
gebrek of schade vanwege de aard van de verzekerde zaken;
c schuld. nalatigheid. vcrwim en kwaadwilligheid van
onverschi 11 ig welke personen (daaronder begrepen
leidinggevende en toezichthoudende) al dan niet in dienst van
verzekerde;
d diefstal, vermissing en verduistering.
3.1.2
Uitgebreid
De verzekeraar vergoedt schade hoe gering ook en hoe ook
ontstaan. Verzekeraar stelt uitdrukkelijk terzijde wat in strijd
hiermee in de wet of op andere wijze mocht zijn bepaald.
Mitsdien zijn onder de vcrzekering onder meer begrepen:
breuk. materiaal- en constructiefouten, eigen gebreken al dan
niet vcrborgen (zowel de fout en het gebrek zelf als de
gevolgen daarvan). schuld, nalatigheid, verzuim of
kwaadwilligheid van onverschillig welke personen (daaronder
hegrepen leidinggevende en toezichthoudende) al dan niet in
dienst van verzekerde, diefstal, vermissing en verduistering.
3.2

Aansprakelijkheid

3.2.1

Standaard

3.2.1.1 Ook als één of meer der vcrzekeraars zijn toegelaten
als verzekeraar(s) in overeenstemming met artikel 2, vijfde lid
van de W.A.M., dekken zij de in 3.2.1.2 omschreven
aansprakelijkheid niet in die hoedanigheid.
Door het aangaan van deze verzekering is daarom niet voldaan
aan enige verplichting tot verzekering voortspruitende uit
genoemde weL
3.2.1.2 De verzekeraar betaalt de schadevergoeding, die:
1 de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de houder of
de bestuurder van het vcrzekerde object:

2 degene, die door het vcrzekerde object wordt vervoerd;

3 de werkgever van de onder I en 2 genoemde personen, als
deze in die hoedanigheid aansprakelijk is. op grond van
wettelijke bepalingen op grond van rechtelijke uitspraak in het
hoogste ressort of als gevolg van transactie met toestemming
van de vcrzekeraar aangegaan. hetzij op grond van enige
overeenkomst, gehouden is aan derden te geven Ier zake van:
a het verzekerde object of enig onderdeel daarvan;
b de door het verzekerde object vervoerd wordende lading
en/ of last;
c aanhangwagens of andere objecten zonder eigen
voortbcwegingskracht. die aan hel vcrzekerde object zijn
gckoppclu of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of
losgeraakt. zolang zij nog niet buiten het vcrkeer tot stilstand
zijn gekomen;
d enige werkzaamheiden/of handeling meten/of door het
verzekerde object of enig onderdeel daarvan;
e enige werkzaamheid en/of handeling met cn/of aan de door
het verzekerde object vervoerd wordende lading cn/of last.

De verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling
als derden beschouwd.
Van de in dit artikel omschreven dekking is uitgcsloten
schadevergoeding wegens dood of lichamelijk letsel van
personen.
3.2.2

Uitgebreid

3.2.2.1 Als deze verzekering dekking biedt tegen de in 3.2.2.2

omschreven aansprakelijkheid, dan wordt de vcrzekering met
voorbijgaan aan wat anders in deze polis mocht zijn bepaald.
geacht aan de door of op grond van de W.A.M. gcstelde eisen
te voldoen.
3.2.2.2 De verzekeraar betaalt de schadevergoeding, die:
1 de verzekeringnemer. de eigenaar, de bezitter, de houder of
de hestuurder van het vcrzekerde object;
2 degene, die door het verzekerde object wordt vervoerd;
3 de werkgever van de onder I of 2 genoemde personen, als
deze in die hoedanigheid aansprakelijk is, op grond van
wettelijke bepalingen op grond van rechtelijke uitspraak in het
hoogste ressort of als gevolg van transactie met toestemming
van de verzekeraar aangegaan, hetzij op grond van enige
overeenkomst, gehouden is aan derden te geven ter zake van:
a het verzekerde object of enig onderdeel daarvan;
b De door het verzekerde object vervoerd wordende lading
en/of last;
c aanhangwagens of andere objecten zonder eigen
voorthcwcgingskracht, die aan het verzekerde object zijn
gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of
losgeraakt. zolang zij nog niet huiten het vcrkeer tot stilstand
zijn gekomen;
d enige werkzaamheid en/of handeling met en/ of door het
verzekerde object of enig onderdeel daarvan;
e enige werkzaamheiden/of handeling meten/of aan de door
het verzekerde object vervoerd wordende ladingen/of last. De
verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als
derden beschouwd.

a de kosten waarin:
- een vcrzekerde mocht worden veroordeeld ter zake van een
door hem met goedvinden of op verlangen van verzekeraar
gevoerde procedure en de kosten van in opdracht van
vcrzekeraar verleende rechtsbijstand;
vcrzckcmar mocht worden veroordeeld ter zake van een door
de benadeelde tegen hen aanhangig gemaakte procedure.
b de door een verzekerde over het gedekte schadebedrag
verschuldigde wettelijke rente.
3.2.4 Zekerheidstelling

/\Is wegens een onder deze verzekering gedekte schade aan een

vcrt.ckcrdc een vrijheidsbeperking is opgelegd of het
vcrzekerde object in beslag is genomen ter waarborging van de
rechten van een benadeelde, zal verzekeraar ten behoeve van de
vcrzekerde een zekerheid stellen als daardoor opheffing van de
vrijheidsbeperking of van het beslag kan worden verkregen.
De verzekerde is gehouden de verzekeraar schriftelijk te
machtigen over het door hen gestorte tredrag te beschikken
zodra het is vrijgegeven en al zijn medewerking te verlenen om
terugbetaling te verkrijgen.

l..ote...,

Schade aan andere zaken 1S" 1.( ." f:i~ S"
I I
Als met of door het verzekerde object etc. zoals hiervoor i.n
artikel 3.2.1.2 t/m 3.2.2.2 van deze voorwaarden omschreven,
schade (waaronder niet te verstaan schade als omschreven in
artikel 4.3.d en artikel4.4) mocht zijn toegebracht aan andere
roerende of onroerende zaken, die de verzekeringnemer of de
eigenaar of de houder te goeder trouw toebehoren, of die bij
hem in gebruik zijn, zal de verzekeraar te hunner laste nemen
de materiële schade. die daarvan het gevolg is, evenals de
daaruit voortvloeiende schade, uitsluitend als en voorzover de
schade niet onder een andere verzekering wordt vergoed.
De eventuele bij de schadegebeurtenis ontstane bedrijfs- en/of
gevolgschade valt niet onder deze dekking.
Evenmin geldt het recht op schadevergoeding voor:
- zaken die zich op het mome!lt van de schadeveroorzaking op
of in het werkmaterieel bevonden, dan wel daarop werden
geladen of daarvan gelost,
- zaken die op het moment van de schadeveroorzaking aan het •
werkmaterieel waren gekoppeld of op andere wijze dan via
koppeling door het werkmaterieel werden
voortbewogen,
- schade die, als de onderhavige werkmaterieelverzekering niet
zou hebben bestaan, op een andere verzekering geheel of
gedeeltelijk is gedekt.
Voor. schaden onder dit ar~ikel gel,dt een ei,gen risico zoals
genoemd op de polis.
l '
t.u f:jlt.:f lo 1--e "1
3.3

-.

-.

3.4

vervallen

Men vrijheid te doen vervoeren of te doen verplaatsen
onder de bepalingen, die de vervoerder of degene die het
verplaatsen uitvoert, stelt, met dien gevolge, dat dit niet als een
benadeling van de rechten van de vcrzekeraar zal worden
beschouwd.

3.5

Artikel4
3.2.3

Proceskosten en wettelijke rente

Als deze verzekering dekking biedt tegen de onder 3.2.1 of
3.2.2 omschreven aansprakelijkheid, vergoedt vcrzekeraar
eveneens:
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Niet verzekerd is
4.1

Algemeen

De vcrzekeraar is niet tot vergoeding van schade verplicht als
de schade direct:

-

l

\

a is veroorzaakt door. opgetreden hij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties. onverschillig hoc deze zijn ontstaan. Deze
uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt
door radioactieve nucliden. die zich buiten een kerninstallatie
ocvinden en genruikt worden of bestemd zijn om genruikt te
worden voor industriële. commerciële. landbouwkundige.
medische. wetenschappelijke. onderwijskundige of (nietmilitaire) beveiligingsdoeleindcn. mits er een door enige
overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht
is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radioactieve stoffen. Onder 'kerninstallatic' wordt vcrstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
kernongevallen (Staatsblad 1979-225 ). evenals een
kerninstallatie aan boord van een schip. Voor zover op grond
van enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is. vindt deze uitsluiting geen toepassing.
b is veroorzaakt door:
- gewapend conflict; elk geval waarin staten of andere
georganiseerde partijen elkaar. of althans de een de ander.
gebruik makend van militaire machtsmiddelen. bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend
optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
- burgeroorlog; een min of meer georganiseerde gewelddadige
strijd tussen inwoners van eenzelfde staat. waarbij een
belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
- opstand; georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat.
gericht tegen het openbaar gezag;
- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich
voordoend binnen een staat;
- oproer; een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging. gt~richt tegen het openoa;tr get.ag:
- muiterij; een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht. gericht tegen
het gezag waaronder zij gesteld zijn.
4.2 Schade aan het verzekerde object

Van de in artikel 3.1 omschreven dekking is uitgcsloten schade:
a veroorzaakt door opzet. al dan niet bewuste roekeloosheid of
al dan niet bewuste merkelijke schuld van verzekeringnemer;
waaronder niet te verstaan leidinggevend of toezichthoudend
personeel;
b die een gevolg is van verzekeringnemer te verwijten ernstig
gebrek aan onderhoud van het verzekerde object;
c aan luchtbanden. tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze
schade ook andere schade aan het vcrzekerde object is
ontstaan;
d bes1aande in de herstelkosten van normale slijtage.
4.3 Aansprakelijkheid

Van de in artikel 3.2 omschreven dekking is uitgcsloten de
aansprakelijkheid:
a van degene, die het verzekerde object bestuurt. bedient of
zich daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende
machtiging van iemand, die tot machtigen bevoegd is;
b van de bezitter te kwader trouw of van de houder te kwader
trouw;
c van een verzekerde (waaronder niet te verstaan
leidinggevend of toezichthoudend personeel van verzekerde)
voor schade, die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van
zijn handelen of nalaten;
d voor schade door verlies of beschadiging van met het
verzekerde object vcrvoerde zaken (ook tijdens het laden en
lossen daarvan) en verlies of beschadiging van aanhangwagens
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of andere objecten. die aan het verzekerde object zijn
gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of
losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand
zijn gekomen.
4.4 Schade aan andere zaken

Van de in artikel 3.3 omschreven dekking is uitgesloten schade
veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al
dan niet bewuste merkelijke schuld van de schadelijdende
verzekerde.
4.5 Elders lopende verzekeringen

Voor zover er op grond van een andere verzekering al dan niet
van oudere datum, of van enige wet of andere voorziening
recht op een vergoeding zou kunnen worden gemaakt, en zou
de onderhavige verzekering niet hebben bestaan, dan is de
dekking van deze verzekering pas in de laatste plaats geldig en
van toepassing.
In verband hiermee komt alleen die schade voor vergoeding in
aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde
elders aanspraak zou kunnen maken.
ArtikelS
Verplichtingen van de verzekerden na schade
5.1 Zodra een verzekerde kennis draagt van ee~ gebeurtenis

die voor de verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan
leiden, is hij verplicht:
a zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan de verzekeraar te
melden:
b zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de verzekeraar te
vcrstrekken en stukken aan hem door te zenden;
c de verzekeraar zijn volle medewerking te vcrlenen en alles
na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen
schaden;
d ingeval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit
/o spoedig mogelijk aangifte te doen hij de politie en andere
daarvoor in aanmerking komende personen;
e in geval van schade aan derden zich te onthouden van het
erkennen van schuld of het doen van een toezegging tot enige
betaling.
5.2 Als de verzekeraar bewijst dat door het niet nakomen van
de in artikel 5.1, a t/m c, omschreven verplichtingen de schade
is vergroot, verliest verzekerde zijn recht op schadevergoeding
van dit meerdere.

5.3 In elk geval vcrvalt het recht op uitkering als de
aanmelding niet plaatsvindt binnen 5 jaar na de gebeurtenis,
die voor de verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan
leiden.
Artikel&
Regeling van schade
6.1 Schade wordt vastgesteld óf in onderling overleg 6f door

een door de vcrzekeraar aan te wijzen en te betalen deskundige.
De verzekerde heeft het recht eveneens -op zijn kosten - een
deskundige aan te wijzen. Voor het geval de taxaties verschillen
benoemen de twee deskundigen een derde deskundige die een
bindende uitspraak zal doen binnen de grenzen van hun
taxaties. De kosten van deze derde deskundige zijn voor de
helft voor rekening van de verzekeraar en voor de helft voor
die van de verzekerde.

6.2
Als de verzeker<rar op grond van de W.A.M. of een
soortgelijke buitenlandse wet aan een benadeelde een
schadevergoeding verschuldigd wordt. die hij volgens andere
wettelijke hepalingen of de polisvoorwaarden een veu.ckcnle
wu kunnen weigeren. is hij gerechtigd het door hem
verschuldigde - vermeerderd met de door hem ter zake
gemaakte kosten -op die vcrzekerde te verhalen.
Voor schade aan het vcrzekerde object /.al de vcrzeJ...:raar
tegenover de rcchthchhcndc mede hcvoegd 1:ijn tot en daarom
wettig en volledig gekweten zijn door betaling aan. creditering
van of vcrrekening op andere wijze met en kwijting door de in
de polis genoemde tussenpersoon. als en voor zover althans
niet de rechthebbende bij exploit. hctckcnd aan de vcrzekeraar
vóór het tijdstip van betaling. creditering of verrekening. of bij
een door de verzekeraar vóór genoemd tijdstip schriftelijk voor
ontvangen erkende brief. de bevoegdheid van de verzekeraar
tot betaling aan. creditering van of vcrrekening met
bovengenoemde tussenpersoon zal hebben uitgesloten.

6.3

De vcrzekeraar zal de door hem op grond van de
artikelen 3.1 en 3.3 hetaaide schade niet vcrhalen op:
a de verzekeringnemer. de eigenaar. de hc/.itter te goeder
trouw of de houder te goeder trouw;
b degene, die het verzekerde ohject hcstuurt. bedient of zich
daarop bevindt met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging
van iemand die tol machtigen hcvocgd is:
c de werkgever van de onder 6.4.a en 6.41 genoemde
personen, als deze in die hoedanigheid voor de schade
aansprakelijk is. tenzij er sprake is van opzet. al dan niet
bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke
schuld van degene die de schade heeft veroorzaakt.

6.4

Artikel 7
Vergoeding van schade

- Ja genoemde bedrag voor schade als omschreven in artikel
t/m 3.l.l.d
I h genoemde hedrag voor schade als omschreven in artikel
3.1.2.
b bij beschadiging de reparatiekosten. waarop in mindering
wordt gebracht:
- een redelijke aftrek voor normale slijtage;
- de waarde van eventuele restanten. De schadevergoeding zal
nooit hoger z.ijn dan het hcdrag dat bij vcrlies zou z.ijn betaald.
Vcrzekeraar doet geen beroep op ondcrvervcrzckering.

:u .I

7.1.3 De vcrzekeraar dient in de gelegenheid gesteld te worden

de reparatic te controleren. Wanneer reparatie niet plaatsvindt
omdat dit in redelijkheid niet kan worden gevergd, zal door
partijen een regeling worden getroffen met betrekking tot de
vcrgocdingsplicht van verzekeraar.
7.1.4 Behalve de in 7.1.1 t/m 7.1.21 omschreven schade

vergoedt de verzekeraar- zo nodig boven het op het polisblad
onder la en lb genoemde bedrag- de vqlgende kosten:
a kosten ter voorkoming of vermindering van een gedekte
schade, onverschillig of deze kosten het beoogde resultaat
hebben gehad. Onder kosten in de zin van dit artikel worden
niet alleen verstaan met geld betaald of te betalen uitgaven
maar ook op geld waardeerbare opofferingen;
b kosten van de ten gevolge van een gedekte schade
noodzakelijke bewaking of het vcrvoer van het verzekerde
object naar de dichtstbijgelegen geschikte herstel plaats;
c kosten van ten gevolge van een gedekte schade verplichte of
door vcrzekeringnemer redelijkerwijs nodig geachte opruiming
na vcrlies van het vcrzekerde object of daarmee gelijk te stellen
schade;
d bijdrage in averij-grosse en wel per rubriek tot ten hoogste
het op het polisblad onder;
- la genoemde bedrag voor schade als omschreven in artikel

:u.I.
7.1

Schade aan het ver /.ckcrde object (aldus gct;rxecrd).

- lh genoemde bedrag voor schade als omschreven in artikel
3.1.2.

7 .1.1 De verzekerde som voor schade aan het vcrzekerde
object zal gelden als de met wederzijds goedvinden getaxeerde
waarde van het vcrzekerde object (ongeacht meer of minder
waard zijnde of gekost hebbende). en wclJ..e som ingeval van
schade tot reglement zal dienen.

7.2

Aansprakelijkheid

7 .2.1 Standaard

De ver1:ckcraar vergoedt de schade als bedoeld in artikel
3.2.1 voor alle verzekerden samen per gebeurtenis tot ten
hoogste het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag.

De vcrzekeraar vergoedt ingeval van schade als omschreven in
artikel 3.1:
a bij verlies de vcr7.ckcrdc som van het vcrzekerde object:
b hij beschadiging de reparatiekosten, waarop in mindering
wordt gebracht:
- een redelijke aftrek voor normale slijtage ten aanzien van
onderdelen en toehehorcn. die kennelijk aan slijtage
onderhevig zijn:
- de waarde van eventuele restanten. Als de geschatte
reparatiekosten de verzekerde som te hoven gaan, zal de
verzekerde som worden uitgekeerd minus de eventuele waarde
van restanten.

a lJc vcrzekeraar vergoedt de schade als bedoeld in artikel
3.2.2 voor alle vcrzekerden samen per gebeurtenis tot ten
hoogste de op het polisblad genoemde verzekerde bedragen.
b Voor gebeurtenissen. die plaatsvinden in een tot het
geldigheidsgebied behorend land waarin op grond van de daar
geldende wettelijke bepalingen betreffende verplichte
vcrzekering van aansprakelijkheid voor motorrijtuigen een
hoger bedrag wordt geëist, zal dit hogere bedrag als verzekerde
som gelden.

7 .1.2 Schade aan het verzekerde object (dagwaarde).

7 .2.3 Proceskosten en wettelijke rente

De verzekeraar vergoedt ingeval van schade als omschreven in
artikel 3.1:
a hij verlies de waarde van het vcr1:ekcrdc object onmiddellijk
voor de schade tot ten hoogste het op het polisblad onder
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7.2.2 Uitgebreid

De in artikel 3.2.3.a en 3.2.31 bedoelde kosten en rente worden
vergoed boven het op het polisblad genoemde verzekerde
bedrag( en).

7 .2.4 Zekerheidstelling
De vcrzekeraar stelt de zekerheid omschreven in artikel 3.2.4
tot ten hoogste de vcrzekerde som van het object.
7.3 Schade aan andere zaken
De verzekeraar vergoedt de in artikel 3.3 omschreven schade
tot ten hoogste het op het polisblad genoemde bedrag.
7.4 Automatische bijverzekering na schade
Onverschillig hocveel door de vcrzekeraar is of wordt betaald.
blijft de vcrzekering voor het vcrzekerde object gedurende de
gehele verzekeringstermijn voor de volle vcrzekerde bedragen
doorlopen.
ArtikelS
Premie

(
l

8.1
Premiebetaling in het algemeen
De vcrzekeringnemer dient de premie en kosten vooruit te
betalen uiterlijk op de dertigste dag nadat deze verschuldigd
worden.
8.2 Opheffing en debet saldo van de rekening
Als de verzekeringnemer de premie en kosten niet tijdig hetaalt
of weigert te betalen wordt geen dekking verleend ten aanzien
van daarna plaatsvindende gebeurtenissen Dit geldt ook als
automatische afschrijving van de. voor betalingen aangegeven.
rekening orn welke reden dan ook niet kan of mag
plaatsvinden. Een nadere ingebrekestelling door de vcrzekeraar
is daarhij niet nodig. De verzekeringnemer blijft vcrplicht de
premie. en kosten te voldoen. De dekking gaat weer in op de
dag volgend op de dag waarop het totaal verschuldigde bedrag
door de verzekeraar wordt ontvangen
8.3 Terugbetaling van premie
Als de verzekering wordt beëindigd. anders dan door opzet van
de vcrzekeringnemer om de vcr,._ekeraar te misleiden, wordt de
premie over de termijn waarvoor de vcrzekering niet meer van
kracht is, naar billijkheid aan de vcrzekeringnemer
terugbetaald
8.4 Wijziging van premie en/ of voorwaarden
De verzekeraar heeft het recht de premie en/of de voorwaarden
van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de vcrzekeraar
gerechtigd de premie en/of voorwaarden van de vcrzekering in
overeenstemming met die wijziging aan te passen en wel op
een door hem te bepalen datum.
De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld
en wordt geacht hiermee te hebhen ingestemd tenzij hij binnen
een termijn van 30 dagen na de voor de wijz.iging vastgcstelde
datum schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste
geval eindigt de vcrzekering op de datum waarop de wijziging
zou plaatsvinden.
De mogelijkheid van opzegging van de vcrzekering door
verzekeringnemer geldt niet als:
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie en/of uitbreiding
van de dekking inhoudt;
Als de herziening uitsluitend de tarieven of voorwaarden ten
aanzien van een of enkele van de tot deze overeenkomst
behorende vcrzekeringen betrekking heeft, dan is dit artikel
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slechts op deze ene of enkele van deze verzekeringen van
toepassing.
Artikel9
Wijziging aan het verzekerde object
De vcrzekering blijft onverminderd van kracht wanneer er
wijzigingen aan het verzekerde object worden aangebracht.
Artikel10
Begin en einde van de verzekering
10.1
Begin van de verzekering
De vcrzekering gaat in op de op de polis vermelde
ingangsdatum.
10.1.1 Annulering
De vcrzekering biedt dekking vanaf de op het polisblad
vcrmelde ingangsdatum. Zij komt (definitief) tot stand nadat
een termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis en de
hijbehorende voorwaarden i~ verstreken zonder dat
verzekeringnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op
annulering. Recht op annulering betekent dat de verzekering
kosteloos en zonder dat premie is verschuldigd kan worden
geannuleerd door de verzekeraar schriftelijk te berichten dat
geen prijs wordt gesteld op de verzekering. Daarbij dient het
polisnummer te worden vermeld. De verzekering wordt in dat
geval geannuleerd per ingangsdatum, zodat deze geen dekking
biedt voor in die tussentijd gevallen schaden.
10.2 Tijdstip
Begin en einde van de overeenkomst zijn heide om 12.00 uur.
10.3 Contractsduur van de verzekering
De verzekering heeft een op het polisblad vcrmelde
contractsduur en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde
termijn verlengd.
10.4

Einde van de verzekering

10.4.1 Opzegmogelijkheden voor verzekeraar.
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door
verzekeraar:
a tegen het einde van de op het polisblad vermelde
contractsduur met inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden;
b binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor
vcrzekeraar lol een uitkeringsvcrplichting kan leiden, door
vcrzekerde aan vcrzekeraar is gemeld of nadat de verzekeraar
een uitkering op grond van de verzekering heeft gedaan dan
wel heeft afgewezen.
De vcrzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van
dagtekening van de opzcggingshricf, behoudens in het geval
dat de opzegging verband houdt met de opzet van een
vcrzekerde om de vcrzekeraar te misleiden;
c als de verzekeringnemer de verschuldigde premie weigert te
hetalen of niet tijdig betaalt. In geval van niet tijdige betaling
echter uitsluitend als vcrzekeraar de vcrzekeringnemer na de
premievervaldag zonder resultaat tot betaling heeft
aangemaand.
De vcrzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum, zij het in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan
twee weken na de dagtekening van de opzeggingshrief;

d binnen twee maanden na de ontdekking dat

verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de
vcrzekering niet is nagekomen en vcrzekeringnemer daarbij
heeft gehandeld met de opzet verzekeraar te misleiden dan wel
verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van
zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de
in de opzegbrief genoemde datum.

ingediend worden bij de Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstvcrlening (KiFid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie voor de
verzckcringsbranchc.
11.4 vervallen
1 1.5 Privacybescherming

10.4.2 Opzegmogelijkheden voor verzekeringnemer

De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door
verzekeringnemer:
a tegen het einde van de op het polisblad vermelde
çontra<.:tsduur. met ina<.:htncming van een opzegtermijn van ten
minste twee maanden:
b binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor
verzekeraar tot een uitkeringsvcrplichting kan leiden. door
verzekerde aan verzekeraar is gemeld of nadat verzekeraar een
uitkering op grond van de vcrzekering heeft gedaan dan wel
heeft afgewezen. met in a~:htneming van een opzegtermijn van
ten minste twee maanden.
De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde
datum. of bij het ontbreken daarvan. twee maanden na
ontvangst van de opzegbrief:
c binnen één maand na ontvangst van de mededeling van de
verzekeraar dat de premie en/of voorwaarden ten nadele van de
verzekeringnemer en/of verzekerde gewijzigd worden. De
verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de
mededeling van verzekeraar ingaat (maar niet eerder dan één
maand na dagtekening van de bedoelde mededeling):
d binnen twee maanden nadat verzekeraar tegenover
verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming van de
mededelingsplkht bij het aangaan van de verzekering heeft
gedaan. De vcrzekering eindigt op de datum die in de
opzegbrief is vcrmeld of bij het ontbreken daarvan op de datum
van dagtekening van de opzeggingsbrief.
10.4.3 Beëindiging van rechtswege

De vcrzekering eindigt van rechtswege:
a zodra verzekerde of zijn erfgenamen ophouden belang te
hebben bij het verzekerde object en de feitelijke macht
daarover verliezen
b Zodra het verzekerde object in de regel buiten de lidstaten
van de Europese Unie wordt gestald of een buitenlands
kenteken gaat voeren
Verzekeringnemer. verzekerde respectievelijk hun erfgenamen
zijn vcrplkht om verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is van de hiervoor genoemde vormen van verlies van
belang bij de verzekering in kennis te stellen.
Artikel 11
Slotbepalingen

Als onder deze verzekering meer objecten zijn
11.1
verzekerd en eveneens de verzekerde som over die objecten is
onderverdeeld. wordt ieder object geacht te zijn verzekerd op
een afzonderlijke polis.

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar
verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
overeenkomsten: voor het aangaan van marketingactiviteiten:
ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële
instellingen: voor statistische analyse en om te kunnen voldoen
aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode
'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van
toepassing. Hierin worden de rechten en plichten van partijen
bij de gegevensverwerking weergegeven,. De volledige tekst
van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het
Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl.
Artikel 12
Terrorismedekking

In artikel 12,13,14 en de daarop berustende bepalingen wordtvoor zover niet anders blijkt - verstaan onder:
12.1 Terrorisme

Gewelddadige handelingenen/of gedragingen- begaan buiten
het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet
loczicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van
molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg
waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet
de dood ten gevolge hebbend. en/of schade aan zaken ontstaat
dan wel op andere wijze economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks- al
dan niet in enig organisatorisch vcrband-is beraamd cn/of
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke cn/of
religieuze cn/of ideologische doelen te verwezenlijken.
12.2 Kwaadwillige besmetting

Het- buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen
van molest- (doen) vcrspreiden van ziektekiemenen/of stoffen
die als gevolg van hun (in)dircctc fysische, biologische,
radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van
de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij
mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken
kunnen toebrengen dan wel op andere wijze economische
belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het
(doen) verspreiden- al dan niet in enig organisatorisch
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politiekeen/of religieuze cn/of ideologische doelen te
verwezen) ijken.
12.3 Preventieve maatregelen

1 1.2

Vervallen

Klachten en geschillen over de
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de
directie van ABN AMRO Schadeverzekering NV. Wanneer de

11.3

uitkomst hiervan niet naar wens is, kan de klacht of het geschil
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Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van
terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of- als
dit gevaar zich heeft vcrwezenlijkt-de gevolgen daarvan te
beperken.

._./

12.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden NV (NHTI

Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland
opgerichte herverzekeringsmaatschappij. waarhij
uitkeringsverplichtingcn uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten
vcrzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de
verwezenlijking van de in artikel 12.1. 12.2 en 12.1
omschreven risico's. in hervcrzekering kunnen worden
ondergebracht.
12.5 Verzekeringsovereenkomsten

a Overeenkomsten van schadevcrzekering voor zover ~:ij in
overeenstemming met het bepaalde in artikel I lid I sub 0 V<ln
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1991 betrekking hebben op
in Nederland gelegen risico's.
b Overeenkomsten van levensvcrzekering voor zover gcsloten
met een vcrzekeringnemer met gewone verolijfplaats in
Nederland of, als verzekeringnemer een rechtspersoon is. met
de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon
waarop de verzekering betrekking heeft.
c Overeenkomsten van natura-uitvaartvcrzekering voor zover
gcsloten met een vcrzekeringnemer met een gewone
vcrblijfplaats in Nederland. of, als vcrzekeringnemer een
rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van
de rechtspersoon waarop de vcrzekering betrekking heeft.
12.6 In Nederland toegelaten verzekeraars

- Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel
12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. en
- Natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de
Wet toezicht natura-uitvaartvcrzckcringshcdrijf. die hcvocgd
zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.
Artikel13
Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
13.1 Als en voor zover. met inachtneming van de in artikel

12.1, 12.2 en 12.1 gegeven omschrijvingen, en binnen de
grenzen van de geldende polisvoorwaarden. dekking bestaat
voor de gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect)
verband houdt met:
- terrorisme. kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen.
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme,
kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna
gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismcrisico', geldt dat
de uitkeringsplicht van de vcrzekeraar ter zake van iedere hij
haar ingediende aanspraak op schadevergoedingen/of
uitkering, is beperkt tot het hedrag van de uitkering die de
verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de
herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT. in het
geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd
met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering
al gerealiseerde vermogensopbouw.
Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde
vermogensopbouw gesteld op de op grond van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1991 aan te houden premiereserve ten
aanzien van de betrokken verzekering.
13.2 De NHT biedt herverzekeringsdckking voor de hiervoor
genoemde aanspraken tot maximaal één miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar

worden aangepast en geldt voor alle hij de NHT aangesloten
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verzekeraars samen. Van een eventuele aanpassing zal
mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende
dagbladen.
13.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit
artikel bepaalde. geldt voor verzekeringen die betrekking
hebben op:
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de
inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde
locatie per jaar maximaal vijfenzeventig miljoen euro onder
deze overeenkomst is verzekerd. voor alle deelnemende
vcrzekeraars zoals bedoeld in artikel 20 samen, ongeacht het
aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde
locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door
verzekeringnemer verzekerde objecten, evenals alle buiten het
risicoadres gelegen door vcrzekeringnemer verzekerde objecten
waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de
bedrijfsactiviteiten op het ris'icoadres. Als zodanig zullen in
ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer
verzekerde objecten die op minder dan vijftig meter afstand
van elkaar gelegen zijn en waarvan er ten minste een op het
risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen
en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals
bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle
groepsmaatschappijen samen worden aangemerkt als een
verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

Artikel14
Uitkeringsprotocol NHT
14.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is
van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te
noemen Protocol en eventueel op te vragen bij de verzekeraar).
Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de
NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het
moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over
voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen
waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel
te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële
middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd in
overeenstemming met bedoelde bepalingen een gedeeltelijke
uitkering aan de vcrzekeraar te doen.
14.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in
bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te
beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op
uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking
van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe
strekkend en in overeenstemming met voornoemde bepaling
genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar,
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.
14.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft
medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot,
ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden
uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde
op de in artikel 14.1 bedoelde uitkering ter zake tegenover de
vcrzekeraar aanspraak maken.

14.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is als gevolg van
bepaling 17 van hel Protocol slechts van kracht voor
aanspraken op schadevergoedingen/of uitkering die worden
gemeld bir1ncn twee jaar natlal de NHT van een bepaalde
geheurtenis of omstandigheid heeft vastgcsleid dal de.1.c als een
verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van deze

p11lisvoorwmrrdcn wordt hcsdwuwd.
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blaauw-rolde

b.v.

ALGEMENE
VOORWAARDEN
van de Besloten Vennootschap Blaauw-Rolde B.V., gevestigd te Rolde aan de Asserstraat
55, gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Meppel.
ARTIKEL 1
Algemeen
a. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel
op de offerte en de acceptatie ervan als op iedere tot stand gekomen overeenkomst.
b. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
c. De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere
overeenkomsten met Blaauw-Rolde B.V., verder te noemen Blaauw B.V.
d. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk door Blaauw B.V.aanvaard en gelden
slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.
ARTIKEL 2
Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
a. leder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als gesloten conform het aanbod, tenzij Blaauw B.V. onverwijld na
aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.
b. Gegevens in drukwerken en ander publiciteitsmateriaal, door ons verstrekt, kunnen aan wijziging onderhevig zijn; zij binden
Blaauw B.V. niet.
c. De wederpartij wordt geacht met een schriftelijke verkoop- en/of opdrachtbevestiging van Blaauw B.V. akkoord te gaan indien de
wederpartij niet binnen een week tegen de inhoud van die schriftelijke bevestiging heeft geprotesteerd.
d. Ten opzichte van de wederpartij strekt het schriftelijk aanbod van Blaauw B.V., danwel indien een schriftelijk aanbod niet is
gedaan, een schriftelijke orderbevestiging van Blaauw B.V. tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens
door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
e. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Blaauw B.V. binden haar niet dan nadat zij schriftelijk
worden bevestigd danwel wanneer daaraan daadwerkelijke uitvoering wordt gegeven.
f. Van Blaauw B.V. mag niet verwacht worden dat haar aflevering exact overeenkomt met afbeeldingen, tekeningen, maat- en
gewichtsopgaven in catalogi, tenzij in het aanbod, danwel de orderbevestiging, uitdrukkelijk wordt verwezen naar de in de
catalogus gemelde gegevens omtrent het produkt.
g. Alle overeenkomsten worden door Blaauw B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door haar in te winnen
informaties blijkt dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is. Mocht Blaauw B.V. blijken dat de wederpartij onvoldoende
kredietwaardig moet worden geacht, dan heeft zij het recht - mits zulks binnen een week na het tot stand komen van de

overeenkomst aan de wederpartij wordt medegedeeld - gehele of gedeeltelijke betaling van de wederpartij te vorderen alvorens
Blaauw B.V. behoeft te presteren danwel heeft zij het recht de overeenkomst te beschouwen als niet tot stand te zijn gekomen.
ARTIKEL 3
Prijzen
a. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
b. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de prijzen niet begrepen de kosten van aflevering en bezorging,
waartoe ondermeer behoren de noodzakelijke verpakkingskosten, transportkosten en eventuele verzekeringspremies. Voorzover
partijen voor de in de vorige zin genoemde kosten geen vergoeding zijn overeengekomen, is de wederpartij aan Blaauw B.V.
terzake verschuldigd het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten.
c. De prijzen gelden voor levering af werkplaats, magazijn of winkel van Blaauw B.V. danwel af fabriek of magazijn der leverancier
van herkomst van de te leveren goederen.
d. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale
lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
Indien voor de aflevering enige verhoging van de prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit lid genoemd optreedt, heeft
Blaauw B.V. het recht een evenredige verhoging van de prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, ook al is de
prijsverhoging een gevolg van een bij het sluiten der overeenkomst voorzienbare omstandigheid.
e. Indien meer wordt afgeleverd dan partijen oorspronkelijk waren overeengekomen, zal Blaauw B.V. de prijs overeenkomstig
verhogen.
ARTIKEL 4
Levering/verzuim
a. De door Blaauw B.V. opgegeven leverings-/reparatietermijnen geven de termijn slechts bij benadering weer.
De leverings-/reparatietermijn gaat in wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is verkregen
en zodra alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit van Blaauw B.V. zijn gekomen.
b. Indien de opgegeven termijn verstrijkt zonder dat is geleverd/gerepareerd, zal het verzuim van Blaauw B.V. pas intreden wanneer
zij in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en
nakoming binnen deze termijn uitblijft als gevolg van omstandigheden die aan Blaauw B.V. kunnen worden toegerekend.
c. De omstandigheden vermeld in het vorige lid kunnen Blaauw B.V. slechts worden toegerekend indien haar enige schuld treft.
d. De wederpartij heeft niet eerder een recht op schadevergoeding en/of ontbinding dan wanneer Blaauw B.V. in verzuim is.
e. Levering geschiedt af werkplaats, respectievelijk winkel of magazijn van Blaauw B.V. c.q. fabriek of magazijn van de leverancier
van herkomst van de te leveren zaken, zulks ter keuze van Blaauw B.V.
f. Wanneer de zaken na het verstrijken der leverings-/reparatietermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan de zaken te
hare beschikking, opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.
g. Bij levering op afroep dient deze, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, binnen drie maanden te
geschieden. Bij gebreke van tijdige afroep heeft Blaauw B.V. het recht de order als geannuleerd te beschouwen. Zulks
onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij tot vergoeding van de kosten, schade en interessen.
h. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per
handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
i. Indien een bepaald soort is overeengekomen wordt de kwaliteit geleverd zoals Blaauw B.V. die van de fabriek, importeur of
groothandel heeft ontvangen.
j. Eventuele wijzigingen door de fabriek, importeur of groothandel aangebracht, ontslaan de wederpartij niet van zijn verplichtingen
tot afname en betaling.
ARTIKEL 5
Transport en transportrisico
a. De keuze van het transportmiddel is aan Blaauw B.V.
b. Bij aankomst van de zaken heeft de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin deze zich bevinden.
Indien blijkt dat schade aan de zaken is toegebracht, dient zij daarvan onmiddellijk schriftelijk aan Blaauw B.V. kennis te geven.
c. Retourzendingen worden slechts aangenomen indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Deze reizen voor rekening en risico
van de wederpartij.
ARTIKEL 6
Onmogelijkheid om na te komen
a. Bij blijvende of tijdelijke onmogelijkheid om na te komen is Blaauw B.V. bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
te ontbinden.
b. Maakt Blaauw B.V. van het ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht de kosten te vergoeden die Blaauw B.V.
reeds heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij de onmogelijkheid om na te komen is ontstaan door schuld van
Blaauw B.V.
ARTIKEL 7
Garantie
a. Als garantie geldt slechts de garantie die door de fabriek van herkomst van het verkochte materiaal wordt gegeven. Blaauw B.V. is
verplicht deugdelijke aanspraken op garantie door haar wederpartij te ondersteunen.
b. Op door Blaauw B.V. verrichte revisiewerkzaamheden geeft Blaauw B.V. een garantie van drie maanden na aflevering. De
garantie betreft uitsluitend herstel van de verrichte werkzaamheden en vervanging van in het kader van de
revisiewerkzaamheden gebruikte onderdelen.
c. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebreken

die zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de
garantie.
d. De garantie geldt slechts indien de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Blaauw B.V. heeft voldaan.
e. Op gebruikte machines, reparaties en onderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk overeengekomen.
f. Buiten de in dit artikel bepaalde garantie is op eventuele schadeaansprakelijkheid van Blaauw B.V. van toepassing artikel 11
(aansprakelijkheid).
ARTIKEL 8 Eigendomsvoorbehoud
a. Blaauw B.V. behoudt zich de eigendom van alle aan de wederpartij geleverde zaken voor totdat de hierna vermelde vorderingen
van Blaauw B.V. zijn voldaan. Blaauw B.V. behoudt zich de eigendom voor terzake van:
1. vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor door Blaauw B.V. aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of
te leveren zaken;
2. vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor verrichte of te verrichten werkzaamheden door Blaauw B.V. ten behoeve
van de wederpartij;
3. vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
b. Blaauw B.V.is gerechtigd bij niet-tijdige betaling de haar krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken terug te nemen,
waar deze zich ook mogen bevinden.
De wederpartij verplicht zich reeds nu vooralsdan Blaauw B.V. alle door deze in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen.
c. De wederpartij is gehouden de onder eigendom geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en te bewaren.
d. De wederpartij is, zolang in het eerste lid van dit artikel vermelde vorderingen niet zijn voldaan, niet bevoegd de zaken aan
derden te verkopen of derden op enigerlei wijze rechten op de zaken toe te kennen.
e. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de gehele koopsom of het restant daarvan onmiddellijk opeisbaar. Alles
onverminderd het recht van Blaauw B.V. schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 9 Betaling/verzuim
a. Betaling van al hetgeen de wederpartij verschuldigd is geschiedt ten tijde en ter plaatse van de aflevering tenzij partijen
uitdrukkelijk een ander tijdstip van betaling zijn overeengekomen.
b. Anders dan ingeval van betaling bij aflevering, dienen betalingen te geschieden ten kantore van Blaauw B.V. of op een door
Blaauw B.V. aan te wijzen rekening.
c. Anders dan ingeval van betaling bij aflevering zal de op de factuur vermelde termijn gelden als betalingstermijn.
d. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is
de wederpartij een percentage rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2. Een gedeelte van een
maand wordt voor een volle maand gerekend.
e. Blaauw B.V. heeft het recht te bepalen aan welke verbintenissen betaling wordt toegerekend.
f. De door Blaauw B.V. te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door de wederpartij
komen voor rekening van laatstgenoemde.
g. Indien een rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap koper en/of opdrachtgever is,
zal degene, respectievelijk zullen degenen, die voor de rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap
of maatschap optreedt, cq optreden, geacht worden zich persoonlijk als hoofdelijke aansprakelijk mededebiteur, c.q.
mededebiteuren te hebben verbonden.
h. Heeft iemand op eigen naam gekocht en/of opdracht verstrekt, doch blijkt het gekochte, c.q. de opdracht bestemd te zijn voor een
rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere derde, welke de koper en/of
opdrachtgever bevoegd is te verbinden, dan zal de koper en/of opdrachtgever geacht worden ook voor de rechtspersoon,
vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of een derde te hebben gekocht en/of opgedragen en zijn
koper en/of opdrachtgever, die rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere
derde terzake tegenover Blaauw B.V. hoofdelijk aansprakelijk.
ARTIKEL 10
Klachten over het geleverde/verzuim
a. De wederpartij wordt geacht bij aflevering van de zaken te onderzoeken of hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst
beantwoordt. Direkt waarneembare gebreken behoort zij te ontdekken bij of direkt na de aflevering.
b. De wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij
Blaauw B.V. niet binnen 14 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk daarvan kennis
heeft gegeven.
c. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst en heeft de wederpartij Blaauw B.V. daarvan tijdig kennis gegeven, dan
zal Blaauw B.V.:
1. (een redelijk deel van) de koopprijs restitueren, danwel de koopprijs reduceren;
2. het afgeleverde kostenloos herstellen;
3. het afgeleverde vervangen en de vervangen zaken terugnemen. Blaauw B.V. heeft de bevoegdheid om tussen de
bovengenoemde mogelijkheid te kiezen.
d. Blaauw B.V. raakt niet eerder in verzuim dan nadat zij in de gelegenheid is gesteld om de tekortkoming op een van de onder het
vorige lid vermelde wijzen te herstellen en de tekortkoming hierna desalniettemin nog niet is opgeheven.
e. De wederpartij zal niet eerder een recht op schadevergoeding en/of ontbinding hebben dan wanneer Blaauw B.V. in verzuim is.
f. Rechtsvorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een afgeleverde zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na de overeenkomstig lid b van dit artikel gedane kennisgeving.
g. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden of diensten die door Blaauw B.V. worden verricht, met dien
verstande dat voor aflevering moet worden gelezen: verrichte diensten c.q. verrichte werkzaamheden.
h. Ingediende kennisgevingen van tekortkomingen zullen niet ontvankelijk zijn indien blijkt dat derden iets aan het object hebben
veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met toestemming van Blaauw B.V. is geschied.

i. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij.
Indien niet op de dag van ontvangst over de geleverde hoeveelheden schriftelijk wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de
vrachtbrief of leveringsbonnen of eventueel bijgevoegde of later toe te zenden facturen bindend.
ARTIKEL 11
Aansprakelijkheid
a. Blaauw B.V. is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 7 (garantie)
van deze voorwaarden.
Blaauw B.V. is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar vennoten of haar leidinggevende
ondergeschikten.
Overigens is de aansprakelijkheid van Blaauw B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering,
voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Blaauw B.V. wordt gedekt.
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Blaauw B.V.
beperkt tot de netto factuurwaarde van die leveranties c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt.
In dat geval komt schade voor zover bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst en gevolgschade, in geen geval voor
vergoeding in aanmerking
Worden bij de uitvoering van een overeenkomst door Blaauw B.V. ondergeschikten en/of derden ingeschakeld, dan kunnen deze
ondergeschikten en/of derden jegens de wederpartij eveneens een beroep doen op het in dit artikel bepaalde als waren zij zelf bij
deze overeenkomst partij.
Indien Blaauw B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst in opdracht van de wederpartij gebruik maakt van hulpzaken die
daartoe ongeschikt blijken te zijn, is Blaauw B.V. niet aansprakelijk voor schade die daarvan het gevolg is.
b. De wederpartij is verplicht de zaken van het moment van levering tot het moment waarop de wederpartij zelf de eigendom van het
geleverde verwerft, all-risk te verzekeren en verzekerd te houden, zulks
ten genoege van Blaauw B.V. en ondermeer met de op de voor de betreffende verzekering af te geven polis te vermelden
bepaling dat Blaauw B.V. als mede-verzekerde wordt erkend. Een en ander met een dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid
mede ten behoeve van Blaauw B.V. van tenminste € 2.500.000, -.
De wederpartij blijft ondanks de hier bedoelde verzekering onverminderd het gehele risico dragen voor alle direkte en indirekte
schade welke aan danwei ten gevolge van de zaken door hem, door derden of door welke andere oorzaak ook mocht worden
veroorzaakt.
c. De wederpartij vrijwaart Blaauw B.V. voor alle aanspraken van derden, op welke grondslag dan ook, in verband met de tussen
de wederpartij en Blaauw B.V. gesloten overeenkomst.
ARTIKEL 12
Verzuim van de wederpartij
a. Indien de aflevering niet kan geschieden doordat de wederpartij daartoe haar medewerking niet verleent of doordat een ander
beletsel van haar zijde opkomt, raakt de wederpartij in verzuim. Alle wettelijke gevolgen van schuldeisers verzuim treden alsdan in
werking.
b. Het verzuim treedt in bij ieder beletsel dat aan de zijde van de wederpartij opkomt, ongeacht of het beletsel haar kan worden
toegerekend.
c. Indien partijen zijn overeengekomen dat Blaauw B.V. de af te leveren zaken zal installeren c.q. monteren, dient de wederpartij
hiertoe alle medewerking te verlenen. Onder het verlenen van medewerking is begrepen het treffen van veiligheids- en
voorzorgmaatregelen indien deze noodzakelijk zijn. De wederpartij raakt in verzuim indien zij niet de medewerking verleent of
doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt. Alle wettelijke gevolgen van verzuim treden alsdan in werking.
ARTIKEL 13
Verkoop met inruil
a. Indien bij verkoop van een zaak met inruil van een andere zaak de wederpartij in afwachting van de levering van de nieuwe zaak
de oude zaak blijft gebruiken of zolang de wederpartij een andere zaak in bruikleen ontvangt, zijn alle kosten, geen uitgezonderd
en met name die van onderhoud en eventuele schade alsmede alle risico voor rekening van de wederpartij die alsdan de zaak in
gebruik heeft.
ARTIKEL 14

Faillissement, surséance van betaling, zekerheidsstelling etc.
a. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de wederpartij,
is Blaauw B.V. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring reeds voordat de
wederpartij in verzuim is geraakt.
b. Blaauw B.V. is gerechtigd zekerheidsstelling te vragen voor de nakoming van de op de wederpartij rustende verplichting indien
haar na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de
wederpartij haar verplichtingen jegens Blaauw B.V. niet zal nakomen.
c. Indien de wederpartij er niet in slaagt de onder het vorige lid vermelde vrees weg te nemen en zij voldoet niet aan het verzoek tot
het stellen van zekerheid, dan is Blaauw B.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een
schriftelijke verklaring, reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.
d. Maakt Blaauw B.V. van het onder de twee voorgaande leden vermelde ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht de
schade te vergoeden die Blaauw B.V. lijdt doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaats
vindt.

ARTIKEL 15
Toepasselijk recht
a. Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
ARTIKEL 16 Geschillen
a. Alle geschillen die tussen de gebruiker en de wederpartij ontstaan kunnen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist
door drie arbiters indien beide partijen zich schriftelijk akkoord verklaren met de toepassing van een arbitrageregeling bij een
bepaald geschil. Weigert één der partijen een arbitrageregeling dan is de andere partij gerechtigd het geschil aan de gewone
rechter voor te leggen. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.
b. De gebruiker en de wederpartij wijzen binnen 30 dagen nadat een geschil aanwezig is beide een arbiter aan. De door hen
benoemde arbiters wijzen eveneens binnen 30 dagen gezamenlijk een derde arbiter aan.
Indien één der partijen nalaat een arbiter te benoemen binnen de gestelde termijn, wordt hij op verzoek van de meest gerede
partij benoemd door de Arrondissementsrechtbank binnen wier ressort de wederpartij is gevestigd.
c. Arbiters zullen uitspraak doen als goede mannen naar redelijkheid en billijkheid. Zij bepalen op welke wijze de arbitrage zal
worden behandeld, met dien verstande dat partijen in ieder geval in de gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunt
schriftelijk uiteen te zetten en mondeling toe te lichten.
d. De opdracht aan arbiters duurt voort tot aan de eindbeslissing. Hun vonnis zullen zij deponeren ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank binnen welk arrondissement de plaats van arbitrage is gelegen, terwijl zij daarvan kopie zullen
toezenden aan ieder van de partijen. Arbiters kunnen vooraf van de eisende partij of van beide partijen een depot voor
arbitragekosten verlangen; tijdens de behandeling kunnen zij aanvulling daarvan eisen.
Arbiters zullen in hun vonnis bepalen wie van de beide partijen of voor welk deel ieder der partijen de arbitragekosten zal hebben
te dragen. Onder arbitragekosten zijn begrepen het honorarium en de voorschotten van arbiters alsmede de door partijen
gemaakte kosten voorzover de arbiters die redelijkerwijs noodzakelijk achten. Het aan arbiters toekomende wordt, voorzover
mogelijk, op het depot verhaald.
e. Ongeacht het bepaalde in dit artikel heeft Blaauw B.V. het recht tot het nemen van conservatoire maatregelen en het vorderen van
voorzieningen in kort geding via de daartoe volgens de wettelijke rechtsregels bevoegde rechter.
ARTIKEL 17

Reparaties en daarbij te leveren materialen
a. Terzake van reparatieovereenkomsten is al het vorenstaande van toepassing terwijl tevens van toepassing zijn de in dit artikel
volgende bepalingen.
b. Reparaties geschieden voor rekening van degene die de opdracht daartoe heeft verstrekt.
c. De opdracht tot het verrichten van reparaties wordt steeds geacht in te houden de opdracht tot het vernieuwen van die
onderdelen en materialen die eerst na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vernieuwd, alsmede tot
het repareren van al die zaken en gebreken die bij montage danwel de uitvoering van het opgedragen reparatiewerk alsnog aan
het licht treden en blijken herstel te behoeven.
d. Blaauw B.V. is niet verplicht de door nieuwe vervangen onderdelen en materialen aan de wederpartij ter beschikking te stellen of
voor deze te bewaren.
e. Door partijen wordt, behoudens tegenbewijs, aangenomen dat aan verrichte reparaties de uren zijn besteed die daarvoor door
onze werknemers op de betrekkelijke werkstaten worden vermeld. Van deze werkstaten worden desverlangd aan de wederpartij
afschriften verstrekt.
f. Het verrichten van reparaties geschiedt steeds voor risico van de wederpartij. Mitsdien zal Blaauw B.V. nimmer terzake op
enigerlei wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade hoe en uit welke hoofde dan ook, tenzij grove schuld van het
leidinggevend personeel wordt aangetoond.
g. Indien de wederpartij niet aangeeft wat er met de door hem aan Blaauw B.V. gezonden objecten moet gebeuren, heeft Blaauw
B.V. het recht daaraan datgene te verrichten wat haar wenselijk, nuttig of noodzakelijk voorkomt.
h. Wanneer tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het ingezonden object gebreken vertoont die een deugdelijke
uitvoering van de opdracht niet wel mogelijk maken - zulks ter beoordeling van Blaauw B.V. - zal het object aan de opdrachtgever
op diens kosten worden teruggezonden.
Eventueel door Blaauw B.V. gemaakte kosten terzake voorgenomen reparatie zullen aan de wederpartij in rekening worden
gebracht. Blaauw B.V. zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele aan het object toegebrachte
waardevermindering.
ARTIKEL 18

Verhuur en operational lease
a. Terzake van alle door Blaauw B.V. gesloten overeenkomsten van verhuur, huur en leasing zijn al voorgaande artikelen van
toepassing alsmede de navolgende bepalingen in dit artikel. Voor huur, verhuurder en huurder kan men ook lezen leasing, lessor
en lessee.
b. De kosten van aflevering van zaken op het werk zijn voor rekening van huurder.
Huurder is niet gerechtigd de goederen buiten Nederlands grondgebied te brengen.
De huurder moet op elk gewenst tijdstip aan Blaauw B.V. de plaats opgeven waar de zaken zich bevinden.
c. Eventueel optredende breuk is voor rekening van Blaauw B.V. Dagelijks onderhoud, brandstof en smeermiddelen zijn steeds voor
rekening van de wederpartij.
Reparaties, onderhoud en vernieuwing welke een gevolg zijn van onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist
onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparaties door of namens de wederpartij verricht, zijn voor rekening van de
wederpartij.
d. De machines zijn all-risk door Blaauw B.V. verzekerd tenzij het tegendeel bij de overeenkomst of opdrachtbevestiging is vermeld.
Is door Blaauw B.V. geen verzekering als hiervoor bedoeld afgesloten, dan is de huurder verplicht de zaken all-risk te

verzekeren. Mocht enige verzekeringsmaatschappij in gebreke blijven of een uitkering niet toekennen, dan is Blaauw B.V.
nimmer voor door de wederpartij veroorzaakte schade aansprakelijk en blijft deze ten laste van de wederpartij. Hetzelfde geldt
indien de wederpartij haar verzekeringsplicht niet is nagekomen danwel geen tijdige aangifte heeft gedaan van een schadegeval.
De wederpartij vrijwaart Blaauw B.V. voor aanspraken van derden.
e. De wederpartij zal in eerste instantie te allen tijde de aansprakelijkheid op zich dienen te nemen. Indien de
verzekeringsmaatschappij van mening is dat de ontstane schade niet binnen de polisvoorwaarden valt, zal de schade voor rekening
komen van de wederpartij. Kabelschade, indien niet door de verzekeringsmaatschappij geaccepteerd, zal te allen tijde door de
wederpartij dienen te worden vergoed. Blaauw B.V. zal hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden, ook al loopt de
verzekering via haar.
f. De wederpartij gaat, met het accepteren van de zaak, akkoord met de door de verzekering gehanteerde polisvoorwaarden. De
wederpartij kan zich mitsdien nimmer erop beroepen dat de voorwaarden haar niet bekend waren.
g. Eventuele schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke, en de kosten die daaruit voortvloeien door de wederpartij of door derden
geleden, die verband houden met de huur van de zaak op welke wijze dan ook, zal niet op Blaauw B.V. kunnen worden verhaald.
h. De wederpartij zal geen verandering of toevoeging aan de gehuurde zaak mogen aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Blaauw B.V.
i. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen voor het gebruik van de zaak.
j. De wederpartij is verplicht daarvoor in aanmerking komend personeel de juiste instructies te geven terzake van de correcte
behandeling van de zaak.
k. Het staat de wederpartij vrij om voor haar rekening de zaak aanvullend te verzekeren.
l. Reparaties aan verhuurde zaken mogen alleen uitgevoerd worden door monteurs die werkzaam zijn bij Blaauw B.V. of door
derden na daartoe schriftelijk verkregen toestemming van Blaauw B.V. Indien de wederpartij zelf of door derden reparaties laat
uitvoeren, geschiedt dit voor eigen rekening en risico. De gemaakte kosten zullen niet door Blaauw B.V. worden vergoed en
kunnen niet worden verrekend met de te betalen huur.
m. Wanneer Blaauw B.V. adviezen geeft over bij voorbeeld het type machine, de werkvoortgang en dergelijke, dan geschiedt zulks
naar beste weten maar zonder enige garantie terzake.
Aan dergelijke adviezen kan de wederpartij geen recht ontlenen om de huur niet te betalen of schadevergoeding te eisen.
n. Blaauw B.V. heeft het recht, bij niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, het gehuurde op te vorderen.
o. Bij het beëindigen van de overeenkomst zal de wederpartij de zaak met alle toebehoren binnen één dag in normale staat, welke
gebruikelijk is na betreffende inzet en tijdsduur, ter beschikking stellen van Blaauw B.V. aan haar adres.
p. Blaauw B.V. is gerechtigd, na controle van de terugontvangen zaak, beschadigingen en vermissing van onderdelen die niet onder
de normale slijtage vallen van het gebruik waarvoor de machine was verhuurd, alsnog aan de wederpartij in rekening te brengen.
q. De huurprijs kan door Blaauw B.V. éénmaal per jaar worden aangepast; voor de eerste maal één jaar na de datum van ingang
van de overeenkomst.
r. De wederpartij moet erop toezien dat de zaak wordt bestuurd door een persoon die daartoe volgens de wet is gerechtigd en die
de zaak alleen voor die werkzaamheden gebruikt die binnen het kader van de wet vallen.

