ALGEMENE VOORWAARDEN
van RECO, zijnde de besloten vennootschap RECO HOLDING B.V. en alle aan haar gelieerde
vennootschappen, gevestigd te Koudekerk aan den Rijn. Deze algemene voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 14 december 2020 onder nummer 28053957.
I

ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 Algemeen/toepasselijkheid/offertes/totstandkoming
overeenkomst
1.1
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen van RECO Holding (en de rechtspersonen die
onderdeel zijn van of gelieerd zijn aan RECO), hierna: ‘RECO’, alle
door RECO gesloten en te sluiten overeenkomsten en de overeen‑
komsten die daaruit voortvloeien, of door RECO verrichte handelin‑
gen, alles in de ruimste zin des woords.
1.2
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van op‑
drachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, uitsluitend de
voorwaarden van RECO zijn van toepassing.
1.3
Alle aanbiedingen en offertes ‑ daaronder mede begrepen
prijsopgaven, brochures en prijslijsten ‑ zijn vrijblijvend en kunnen
vormvrij worden herroepen door RECO, zelfs na aanvaarding van
de aanbieding door opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding
door RECO zal binnen 3 werkdagen nadat de aanvaarding op‑
drachtgever heeft bereikt, dienen te geschieden.
1.4
Onverminderd het in artikel 1.3 bepaalde hebben aanbie‑
dingen en offertes van RECO een geldigheidsduur van 14 dagen,
tenzij schriftelijk anders aangegeven. Bij gebreke van aanvaarding
binnen deze periode komt de offerte te vervallen en is RECO
gerechtigd de offerte en de daarin opgenomen prijs en condities te
wijzigen.
1.5
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor
zover RECO een order/opdracht van opdrachtgever schriftelijk of
op andere wijze aanvaardt middels een bevestiging, of door RECO
uitvoering aan een order/opdracht wordt gegeven. Voor werkzaam‑
heden waarvoor in verband met de aard en omvang daarvan geen
offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur
tevens als opdrachtbevestiging.
1.6
Een aanvaarding van een aanbieding van RECO die af‑
wijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspron‑
kelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding, die RECO niet
bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschik‑
te punten van de aanbieding van RECO afwijkt.
1.7
Door RECO in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op
andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, bereke‑
ning, prestatie of resultaten, binden RECO niet. Zij worden geacht
bij benadering te zijn verstrekt.
1.8
De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling
van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalin‑
gen van deze voorwaarden onverlet.
1.9
Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtge‑
ver en RECO gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaar‑
den gaan de bepalingen van de overeenkomst voor. Wijzigingen
van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn
slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide
partijen zijn ondertekend.
1.10 RECO is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaar‑
den te wijzigen. Zodra de gewijzigde algemene voorwaarden aan
opdrachtgever bekend zijn gemaakt, gelden deze tussen RECO en
opdrachtgever.

1.11 RECO doet op geen enkele wijze afstand van haar recht
tot verpanding en is nimmer gebonden aan enig verpandingsver‑
bod. Opdrachtgever kan rechten en verplichtingen uit hoofde van
enig artikel van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
overeenkomst(en) niet verpanden of overdragen, tenzij RECO daar
schriftelijk mee instemt. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke
werking.
Artikel 2 (Huur)prijzen/meerwerk
2.1
Alle (huur)prijzen in de aanbiedingen van RECO als
bedoeld in artikel 1.3, gelden alleen voor die aanbiedingen en
kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door RECO is ge‑
accepteerd, worden herzien. (Huur)prijzen zijn, behoudens wanneer
zulks expliciet anders is vermeld, in euro en exclusief omzetbelas‑
ting.
2.2
Na het sluiten van de overeenkomst kunnen de (huur)prijzen
worden verhoogd op grond van (van overheidswege of anderszins)
externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveran‑
ciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of
sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten. Opdracht‑
gever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van RECO te
voldoen.
2.3
In de (huur)prijs zijn niet inbegrepen de kosten van trans‑
port, montagekosten, demontagekosten, (constructie)tekeningen,
(constructie)berekeningen, emballage en BTW. Deze kosten worden
afzonderlijk gefactureerd. Verkochte emballage wordt niet terugge‑
nomen.
2.4
(Huur)prijzen zoals weergegeven in de catalogus van
RECO dienen beschouwd te worden als niet bindende richtlijnen.
Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige
aanbiedingen zoals opgenomen in de oude catalogus.
2.5
RECO is gerechtigd om door RECO verricht meerwerk
afzonderlijk in rekening te brengen. RECO doet daarvan schriftelijk
mededeling aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 8
dagen na de verzending van deze mededeling schriftelijk bezwaar
heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht met de omvang en de
prijzen van het meerwerk akkoord te zijn gegaan. Opdrachtgever is
gehouden de prijs van het meerwerk op het eerste verzoek daartoe
van RECO te voldoen.
Artikel 3 Betaling/ontbinding
3.1
Tenzij een ander betalingstermijn is overeengekomen dient
betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een
door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening in de valuta waar‑
in is gefactureerd, alles zonder enig recht op korting, opschorting of
verrekening.
3.2
Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft
betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim door het enke‑
le verloop van de termijn zonder dat daarvoor een ingebrekestelling
is vereist. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere
jegens RECO openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
3.3
Ingeval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever
aan RECO een rentevergoeding verschuldigd, gelijk aan de wet‑
telijke handelsrente vermeerderd met 4% per jaar, met ingang van
de dag waarop betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Bij de
renteberekening wordt een gedeelte van de maand bezien als volle
maand.

3.4
Ingeval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever
aan RECO integraal alle met de incasso van het verschuldigde
gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incasso‑
kosten) verschuldigd. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden,
in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet
normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbeho‑
rende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op 15% van
het door RECO te vorderen bedrag, zulks met een minimum van
EUR 300,00 ex BTW. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke
kosten zijn verschuldigd indien deze hoger zijn dan uit toepassing
van deze berekening volgt.
3.5
Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten,
vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.
Indien opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een
betaling ‑ met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin ‑
eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na
oudste factuur etc.

ring van de overeenkomst uitgaan op de juistheid en volledigheid
daarvan. Opdrachtgever vrijwaart RECO voor elke aanspraak van
derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdracht‑
gever verstrekte adviezen, ontwerpen, berekeningen, tekeningen,
monsters, modellen, merken etc. Opdrachtgever zal op eerste ver‑
zoek daartoe de door RECO gemaakte kosten voor verweer tegen
deze aanspraken vergoeden.
4.3
Met betrekking tot bescheiden, welke door RECO aan op‑
drachtgever worden verstrekt, zoals ontwerpen, afbeeldingen, teke‑
ningen, schema’s, ramingen, werken, modellen etc., behoudt RECO
het eigendoms‑ en auteursrecht, ook indien voor deze bescheiden
kosten in rekening zijn gebracht. RECO draagt bij de uitvoering van
de overeenkomsten geen intellectuele eigendomsrechten over aan
de opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aan‑
duiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of
andere rechten uit de geleverde of verhuurde zaken te verwijderen
of te wijzigen.

3.6
In geval van verzuim van de opdrachtgever alsook in de
onderstaande gevallen is RECO gerechtigd zonder enige rechter‑
lijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de RECO
toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel,
onverlet blijven en alles wat opdrachtgever uit hoofde van de
overeenkomst aan RECO verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk
opeisbaar is, zijnde ingeval:
a) een betalingstermijn is overschreden;
b) het faillissement of de surseance van betaling van op		
		 drachtgever is aangevraagd;
c) beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever 		
		 wordt gelegd;
d) opdrachtgever (vennootschap) wordt opgeheven of 		
		 geliquideerd;
e) opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt 		
		 gesteld of overlijdt.

4.4
Alle door RECO aan opdrachtgever verstrekte informatie en
gegevens, ontwerpen, tekeningen etc., in de meest brede zin des
woords, is vertrouwelijk. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige
bescheiden, noch in origineel dan wel in (foto)kopie aan derden ter
hand stellen, ter inzage te geven of te gebruiken.

Daarnaast is opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave
van gehuurde zaken (indien van toepassing) en heeft RECO het
recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van
de opdrachtgever teneinde de gehuurde zaken in bezit te nemen.
Alle kosten en door RECO gemaakte/geleden schade zijn voor
rekening van opdrachtgever en dient opdrachtgever op het eerst
verzoek van RECO te voldoen.

4.6
Opdrachtgever vrijwaart RECO voor elke aanspraak van
derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendoms‑
rechten. RECO is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever
lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
van derden.

3.7
RECO zal als ontbindende partij nimmer tot enige schade‑
vergoeding jegens opdrachtgever gehouden zijn.

5.1
Voor de door RECO te verrichten montage-/demontage‑
werkzaamheden kunnen tussen RECO en opdrachtgever een vaste
aanneemsom, dan wel uurtarief op basis van uitvoering en regie,
dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen
eenheid worden overeengekomen.

3.8
RECO is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst
van opdrachtgever zekerheid, op door RECO te bepalen wijze, te
verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. Indien
opdrachtgever daaraan niet voldoet binnen de door RECO gestelde
termijn is opdrachtgever direct in verzuim. RECO heeft dan het recht
de overeenkomst te ontbinden, waarbij opdrachtgever gehouden is
alle door RECO dientengevolge geleden schade te vergoeden.
Artikel 4 Tekeningen/adviezen/intellectueel eigendom/geheimhouding
4.1
Indien RECO voor opdrachtgever adviezen, tekeningen,
(montage)berekeningen, (uitvoerings)ontwerpen, monsters, modellen,
bezichtigingen, besprekingen etc. moet voeren, is RECO gerechtigd
opdrachtgever hiervoor kosten in rekening te brengen. Opdrachtge‑
ver is gehouden deze kosten op eerste verzoek daartoe aan RECO
te voldoen. De werkzaamheden betreffen een inspanningsverplich‑
ting, welke door RECO naar beste kunnen zullen worden uitge‑
voerd.
4.2
Opdrachtgever dient RECO tijdig de informatie, gegevens
en beslissingen te verstrekken die benodigd zijn voor het uitvoeren
van de in artikel 4.1 genoemde werkzaamheden. Ingeval opdracht‑
gever aan RECO informatie verstrekt, mag RECO daar bij de uitvoe‑

4.5
Ingeval van overtreding door opdrachtgever van het in
artikel 4.3 bepaalde is opdrachtgever per overtreding een direct
opeisbare boete verschuldigd van €25.000,-, onverminderd het
recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen naast
de boete. Opdrachtgever dient de door RECO aan opdrachtgever
verstrekte bescheiden op eerste verzoek te retourneren of vernieti‑
gen. Bij overtreding van deze verplichting is opdrachtgever aan
RECO een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €1.000,per dag, onverminderd het recht om schadevergoeding op grond
van de wet te vorderen naast de boete.

Artikel 5 Montage-/demontagewerkzaamheden

5.2
De overeenkomst voor het verrichten van montage-/demon‑
tagewerkzaamheden is gebaseerd op uitvoering onder normale
omstandigheden gedurende normale werkuren (zijnde 5 werkdagen
van 8 uur per dag). RECO is gerechtigd voor overwerk en andere
buitengewone omstandigheden van en ten behoeve van opdracht‑
gever extra toeslagen in rekening te brengen. Meerkosten voortvloei‑
end uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening en
risico van opdrachtgever. Ingeval de uit te voeren werkzaamheden
bij een vaste aanneemsom afwijken van de door de opdrachtgever
verstrekte gegevens waarop de aanneemsom is gebaseerd, heeft
RECO het recht de hieruit voortvloeiende meerdere kosten - ver‑
hoogd met een redelijke winstmarge - bij opdrachtgever in rekening
te brengen.
5.3
Opdrachtgever is verplicht bij het uitvoeren van de monta‑
ge/demontagewerkzaamheden voor eigen rekening en risico aan
RECO een (bouw)kraan c.q. verreiker, inclusief daarbij behorende
assistentie, ter beschikking te stellen.

5.4
Behoudens schriftelijke toestemming van RECO is het
opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in het gemonteerde of
geleverde materiaal of de constructie aan te brengen, noch het
gemonteerde materieel te gebruiken voor andere doeleinden dan
waarvoor deze krachtens de overeenkomst zijn bestemd, op straffe
van verval van alle aanspraken jegens RECO. Opdrachtgever is
verplicht de door RECO verstrekte voorschriften en instructies met
betrekking tot veiligheidsmaatregelen, gebruik of onderhoud daar‑
van tijdig en/of volledig na te komen, op straffe van verval van alle
aanspraken jegens RECO.
5.5
Voor het uitvoeren van de montage c.q demontage werk‑
zaamheden en aan- en afvoer van materieel is de planning van
RECO leidend. Een aangegeven planning wordt, tenzij expliciet
anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven.
Een overschrijding van de planning geeft opdrachtgever in geen
geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan opdrachtgever ter
zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

en is RECO gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadever‑
goeding.
7.4
Indien RECO het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen
mag RECO de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal al
hetgeen doen of laten wat daartoe benodigd of dienstig is en daar
onverkort medewerking aan verlenen, waaronder begrepen het
recht van RECO om zich toegang te verschaffen tot terreinen en ge‑
bouwen van opdrachtgever en deze te betreden teneinde de zaken
in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en door RECO
geleden schade komen voor rekening van opdrachtgever.
7.5
Als opdrachtgever, nadat de zaken volgens de overeen‑
komst aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als
opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst
niet nakomt.

Artikel 6 Overmacht

Artikel 8 Aansprakelijkheid

6.1
RECO is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen
op te schorten voor de duur van een overmacht situatie, danwel de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.1
RECO is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei scha‑
devergoeding aan opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld. RECO is nimmer aansprakelijk voor (eni‑
ge) gevolg- of bedrijfsschade, letsel aan personen, vertragingsscha‑
de, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd – winstderving
en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door opdracht‑
gever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of
ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart RECO in dat kader
tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

6.2
Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid
die buiten de invloedssfeer van RECO ligt. Daaronder wordt mede
verstaan: (de gevolgen van) oorlog, mobilisatie, onlusten, natuurram‑
pen, ziekte, overstromingen, vervoersstremmingen, beperking, stop‑
zetting of schorsing van de levering door openbare NUTS-bedrijven,
bijzondere of extreme weersomstandigheden, overheidsmaatrege‑
len, voortijdige levering van noodzakelijke materialen door derden,
opzet of grove schuld van hulppersonen, niet, niet volledige en/
of vertraagde levering door toeleveranciers, in‑ en uitvoerverboden,
maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen,
die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker of kostbaarder
maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was,
vorst, werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, pande‑
mieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport,
brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan
machines, alles zowel bij RECO als bij derden, van wie RECO het
benodigde materieel of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten
betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of
toedoen van RECO ontstaan.
6.3
Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding
aan opdrachtgever.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1
Alle door RECO in het kader van een koopovereenkomst
geleverde zaken blijven eigendom van RECO zolang opdrachtgever
niet heeft voldaan aan enige van de op haar rustende verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst, waaronder begrepen het voldoen
van verschuldigde kosten, rente, boete en/of schade. Ingeval spra‑
ke is van een huurovereenkomst blijven gehuurde zaken, ongeacht
de duur van de overeenkomst, te allen tijde eigendom van RECO.
7.2
Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken herken‑
baar te houden als eigendom van RECO en niet te vermengen met
of in te bouwen in zaken van derden. Opdrachtgever is, behoudens
schriftelijke toestemming van RECO, niet gerechtigd de zaken waar
een eigendomsvoorbehoud op rust te vervreemden, te verpanden of
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Dit beding heeft
goederenrechtelijke werking.
7.3
Indien en voor zover RECO geen beroep kan doen op het
eigendomsvoorbehoud omdat om welke reden dan ook het eigen‑
dom is overgegaan, is opdrachtgever gehouden op eerste verzoek
van RECO daartoe een pandrecht te vestigen op de zaken. Bij
gebreke daarvan zijn alle vorderingen van RECO direct opeisbaar

8.2
Indien RECO, om welke reden dan ook, geen beroep toe‑
komt op het bepaalde in artikel 8.1 is de aansprakelijkheid op wel‑
ke wettelijke grondslag dan ook te allen tijde beperkt tot die schade
waartegen RECO uit hoofde van een door haar of ten behoeve
van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nimmer hoger
dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering
wordt uitbetaald. Mocht RECO, om welke reden dan ook, geen
beroep toekomen op voornoemde beperking, is de verplichting tot
vergoeding van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale
som van de overeenkomst, exclusief BTW. Als de overeenkomst be‑
staat uit onderdelen/deelleveringen is deze verplichting beperkt tot
maximaal 15% (ex BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel/
deellevering.
8.3
Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar
vanaf de schadedatum.
Artikel 9 Levertijd/(af)levering/risico-overgang
9.1
De levertijd/een termijn wordt, tenzij expliciet anders wordt
overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer
als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd/een termijn
geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding.
Evenmin kan opdrachtgever ter zake aanspraak maken op ontbin‑
ding van de overeenkomst.
9.2
Opdrachtgever vergoedt alle kosten en schade die RECO
lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringspe‑
riode die hun oorzaak vinden in niet door opdrachtgever gemelde
relevante omstandigheden, opschorting door RECO, en vertraging
als gevolg van meerwerk. Opdrachtgever vrijwaart RECO voor
eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van
de levertijd of uitvoeringsperiode.
9.3
Leveringen, levertijden en termijnen, en eventuele nieuwe
leveringen, kunnen door RECO worden opgeschort zolang op‑
drachtgever niet heeft voldaan aan de op haar rustende betalings‑
verplichtingen.

9.4
Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen of
RECO tot een andere locatie besluit, af bedrijf (ex-works, incoterms
2020) op het bedrijfsterrein van RECO te Koudekerk aan den Rijn.
Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van
de zaak voor opslag, laden, transport en lossen. Bij gebreke van
afname van de levering door opdrachtgever is RECO gerechtigd de
eventueel daaraan verbonden kosten, waaronder begrepen opslag‑
kosten, vervoerskosten en verzekeringskosten, door te belasten aan
en in rekening te brengen bij opdrachtgever.
9.5
RECO en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat RECO
voor het transport zorgdraagt. Het risico van onder meer opslag,
laden, transport en lossen rusten ook in dat geval bij opdrachtgever,
die zich tegen deze risico’s kan verzekeren.
Artikel 10 Uitvoering/risico/verzekering/oplevering
10.1 Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening en risico
tijdig te beschikken over de op basis van de wet of anderszins be‑
nodigde (overheids)vergunningen en goedkeuringen en stelt RECO
tijdig op de hoogte van de ter plaatse geldende verordeningen.
10.2 Voor alle voorkomende bouwkundige voorzieningen dient
opdrachtgever zorg te dragen. Opdrachtgever is verplicht monteurs
en/of werknemers van RECO tijdens werkzaamheden op de (bouw)
locatie parkeergelegenheid, schaftgelegenheid en sanitaire gelegen‑
heid ter beschikking te stellen.
10.3 Indien opdrachtgever één van de hierna te noemen ver‑
plichtingen niet, niet tijdig of niet geheel nakomt wordt dit geacht
een ernstige tekortkoming zijdens opdrachtgever betreffen op grond
waarvan RECO gerechtigd is (buitengerechtelijke) ontbinding van
de overeenkomst in te roepen, waarbij alle door RECO geleden en
te lijden schade voor rekening van opdrachtgever komt. Opdracht‑
gever is verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico:
- dat de constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of
waartoe het materieel worden gemonteerd, daarvoor geschikt is;
-dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen,
waarop de te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, door
opdrachtgever zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere
gegevens zijn gecontroleerd; -dat eigen voorschriften en aanwijzin‑
gen van opdrachtgever tijdig voor de aanvang van de werkzaam‑
heden in bezit van RECO zijn, bij gebreke waarvan RECO niet
aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen is gehouden; - dat alle zich
op de (bouw)locatie bevindende hindernissen voor de aanvang
van de uitvoering van de overeenkomst zijn verwijderd. Hinderlijke
niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en de onder‑
grond sterk genoeg is om een door RECO op te richten constructie
te dragen; - dat de plaats van (de)montage en uitvoering van de
overeenkomst bereikbaar is voor transportmiddelen van RECO; - dat
opdrachtgever in het bezit is van alle voor de te verrichten montage
c.q. demontage en uitvoering van de overeenkomst vereiste vergun‑
ningen; - dat opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften,
met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt; - dat de eventueel
verschuldigde rechten - waaronder precario - tijdig zijn voldaan en dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlich‑
ting, is aangebracht.
10.4 Opdrachtgever draagt vanaf het moment dat materieel en/
of zaken (zoals gereedschappen of andere materialen) van RECO,
en door haar in te schakelen derden, geheel of gedeeltelijk op de
(bouw)locatie of op de plaats van levering zijn aangevoerd, het
volledige risico voor schade/beschadiging, diefstal, verduistering
en verlies daarvan. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te
verzekeren tegen deze risico’s.
10.5 Het werk, materieel en/of constructie wordt als opgeleverd
beschouwd indien het door opdrachtgever is goedgekeurd, indien
het werk, materieel en/of constructie of gedeelte daarvan door
opdrachtgever in gebruik is genomen, of na schriftelijke mededeling
door RECO aan opdrachtgever dat het werk, materieel en/of con‑

structie gereed is en opdrachtgever niet binnen 7 dagen schriftelijk
gemotiveerd verklaart dat het niet is goedgekeurd. Opdrachtgever
dient RECO in de gelegenheid te stellen het werk, materieel en/
of constructie alsnog op te leveren. Opdrachtgever vrijwaart RECO
voor van derden voor schade door het gebruik van reeds opgelever‑
de delen van het werk, materieel en/of constructie.
Artikel 11 Reclame
11.1 Alle reclames, waaronder omtrent kwaliteit, toepasbaarheid
en hoeveelheid, dienen op straffe van verval van rechten binnen 24
uur na aflevering van de zaken, althans nadat het gebrek redelij‑
kerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief
gericht aan een blijkens het handelsregister vertegenwoordigingsbe‑
voegde bestuurder/gevolmachtigde van RECO te geschieden op
straffe van verval van vorderingen ter zake.
11.2 Door RECO aan opdrachtgever verstrekte voorschriften
en instructies ten aanzien van het geleverde, zoals ten aanzien
van laden en lossen, veiligheidsmaatregelen, montage, gebruik
en onderhoud, dienen tijdig en volledig door de opdrachtgever te
worden nagekomen bij gebreke waarvan de opdrachtgever alle
aanspraken op RECO verliest.
11.3 Opdrachtgever is niet bevoegd zonder goedkeuring van
RECO wijzigingen in de door RECO geleverde zaken aan te bren‑
gen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever alle aanspraken op
RECO verliest.
11.4 Een beroep op reclame ontslaat opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichtingen jegens RECO.
Artikel 12 Garantie
12.1 Met inachtneming van het bepaalde in het artikel “aanspra‑
kelijkheid” staat RECO in voor een periode van 3 maanden na (op)
levering voor de goede uitvoering van de overeenkomen prestatie
en deugdelijkheid van geleverde zaken, met dien verstande dat de
garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de
toeleverancier van RECO jegens RECO en het verhaal dat deze toe‑
leverancier biedt. De garantie beperkt zich tevens tot het herstel van
gemelde gebreken en strekt zich niet uit tot vergoeding van (directe
of indirecte) schaden, hoe dan ook genaamd, welke hiervan het
gevolg mochten zijn.
12.2 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitge‑
voerd, zal RECO binnen een redelijke termijn de keuze maken of zij
deze alsnog deugdelijk uitvoert of de opdrachtgever crediteertvoor
een evenredig deel van de opdrachtsom, zulks uitsluitend ter beoor‑
deling van RECO. Ingeval RECO kiest voor het alsnog deugdelijk
uitvoeren van de prestatie bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip
van de uitvoering.
12.3 RECO is eerst gehouden uitvoering te geven aan garantie
als opdrachtgever aan alle verplichtingen uit hoofde van de over‑
eenkomst heeft voldaan.
Artikel 13 Bescherming persoonsgegevens
13.1 RECO verzamelt en verwerkt informatie (waaronder per‑
soonlijke gegevens) betreffende opdrachtgever en diens functio‑
narissen, werknemers en/of vertegenwoordigers in verband met
het beheer van de relatie met opdrachtgever. In het kader hiervan
is RECO gerechtigd een analyse te maken van de persoonlijke
gegevens om tot een betere service ten aanzien van opdrachtgever
te komen. RECO is tevens gerechtigd de persoonlijke gegevens te
verwerken met het oog op marketing en andere algemene doelein‑
den in verband met de activiteiten van RECO. Opdrachtgever stemt
ermee in dat RECO de persoonlijke gegevens verwerkt voor die
doeleinden.

13.2 Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat RECO persoon‑
lijke gegevens doorgeeft aan andere deelnemers van de groep
waarvan RECO deel uitmaakt, waar ook ter wereld. Opdrachtgever
stemt er tevens mee in dat RECO persoonlijke gegevens bekend‑
maakt aan zijn leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk
is om de opdracht van opdrachtgever uit te voeren.
13.3 Opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen
dat hij in verband met het vorengaande beschikt en blijft beschikken
over de noodzakelijke toestemming van zijn functionarissen, werkne‑
mers en vertegenwoordigers.
13.4 Opdrachtgever zal RECO in verband met het bovenstaande
schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden
(waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionaris‑
sen, werknemers of vertegenwoordigers of de Autoriteit Persoonsge‑
gevens).
Artikel 14 Uitvoering/hoofdelijkheid
14.1 RECO is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoe‑
ring van de Overeenkomst.
14.2 Indien met opdrachtgever verschillende personen en/of
bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot
nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.
Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Het Nederlands recht is van toepassing. Toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag (CISG), evenals enige andere internationa‑
le regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, is uitdrukkelijk uitgeslo‑
ten.
15.2 Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd, met betrekking tot een overeenkomst
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de daar‑
uit voortvloeiende overeenkomsten of deze algemene voorwaarden
zelf, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van RECO. RECO kan
van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegd‑
heidsregels hanteren.
II

AANVULLENDE BEPALINGEN VERHUUR

Artikel 16 Toepasselijkheid
16.1 Deze bepalingen zijn in aanvulling op het algemene deel
van de algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan
hieronder niet uitdrukkelijk is afgeweken, indien er sprake is van
een overeenkomst van huur en verhuur (met RECO als verhuurder en
opdrachtgever als huurder).
Artikel 17 Huurperiode
17.1

De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd.

17.2 Deze huurperiode gaat in:
a.
op het moment dat het gehuurde het terrein of de vestiging
van RECO verlaat, indien de opdrachtgever het gehuurde ophaalt;
b.
op het moment dat het gehuurde bij de opdrachtgever
wordt afgeleverd, indien RECO het gehuurde bij opdrachtgever
aflevert; en eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle
bijbehorende documenten, onderdelen en toebehoren door RECO
retour is ontvangen.
17.3 Indien partijen een vaste looptijd van de huur zijn overeen‑
gekomen is het opdrachtgever niet toegestaan om het gehuurde te
retourneren voor het einde van de overeengekomen looptijd van de
huur.

17.4 Indien – uitsluitend na schriftelijke toestemming van RECO
– het gehuurde voor het einde van de overeengekomen looptijd
van de huur wordt geretourneerd aan RECO, is opdrachtgever
gehouden RECO te betalen de op basis van de Overeenkomst
verschuldigde vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen
huurperiode, alsmede additionele kosten als gevolg van het vroegtij‑
dig retourneren het gehuurde. Kosten van retourzending komen voor
rekening van opdrachtgever.
17.5 Vertragingen die ontstaan tijdens het laden en/of lossen,
het transport en/of de aflevering van het gehuurde die te wijten zijn
aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van opdrachtge‑
ver komen, zijn eveneens onder de huurperiode begrepen.
17.6 De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere ver‑
traging in de teruggave van het gehuurde na de overeengekomen
periode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met repara‑
ties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van
de opdrachtgever. RECO heeft dan het recht - naast een betaling
van de over de verlenging verschuldigde huurprijs - een vergoeding
van alle door RECO geleden schade van opdrachtgever te verlan‑
gen. Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen
de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel
moeten inhuren van vervangende machines e.d. en overige kosten
zoals transport- en administratiekosten. Opdrachtgever vrijwaart
RECO voor eventuele schadeclaims van derden die hieruit voort‑
vloeien.
17.7 RECO is gedurende de huur gerechtigd het gehuurde te
vervangen door andere huurobjecten van hetzelfde type.
Artikel 18 Huurprijs/betaling
18.1 De huurprijs en de eventuele bijkomende kostenelementen,
zoals eventuele kosten van brandstoffen e.d., zijn opgenomen in de
overeenkomst.
18.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de huurprijs
exclusief BTW en alle overige belastingen en rechten die voor of in
verband met de huurovereenkomst door opdrachtgever moeten of
mogen worden geheven.
18.3 De huurprijs wordt berekend per dag, waarbij een gedeelte
van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.
18.4 Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet
verrekend tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
18.5 RECO of diens gemachtigde kan de soort en het aantal
gemaakte verhuur-uren registreren op werkbonnen. De werkbonnen
worden in dat geval dagelijks of wekelijks opgemaakt en door
beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt opdrachtgever of
diens gemachtigde geen gebruik van de geboden gelegenheid tot
ondertekening, dan wordt opdrachtgever geacht zich met de inhoud
van de werkbonnen te verenigen.
18.6 Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen
dat hij tijdig beschikt over de voor de montage, oplevering, het
gebruik en de demontage op basis van de wet of anderszins
benodigde (bouw)vergunningen en goedkeuringen beschikt, alsook
dat opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met name
veiligheidsvoorschriften, in acht neemt en er voor zorg draagt dat de
eventueel verschuldigde heffingen, belastingen, boetes en rechten waaronder precario – tijdig en volledig zijn voldaan.
18.7 Huur dient, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, na
aanvang van de huurperiode te worden betaald op de eerste dag
van iedere maand. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dienen
vergoedingen voor transport, levering en oplevering alsmede andere
kosten te worden voldaan bij aanvang van de huurtermijn. Vergoe‑
dingen voor demontage en retournering van het gehuurde dienen te
worden betaald bij beëindiging van de huur.

18.8 De huurprijs en overige vergoedingen kunnen per 1 januari
van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumen‑
tenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), als
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
18.9 De huurprijs voor mechanisch aangedreven materieel is
gebaseerd op een werktijd van maximaal 45 uur per week. Voor
weken, gedurende welke het gehuurde langer dan 45 uur per week
in gebruik is, kan de huurprijs worden verhoogd in verhouding tot
de overeengekomen huurprijs, en het aantal overuren. Opdrachtge‑
ver is verplicht van deze overuren iedere vier weken een schriftelijke
opgave aan RECO te verstrekken.
Artikel 19 Waarborgsom
19.1 RECO mag een waarborgsom vaststellen die opdrachtgever
vóór ingang van de huurperiode aan RECO moet betalen. De
waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de overeen‑
gekomen huurperiode en de waarde van het gehuurde.
19.2 Indien opdrachtgever de waarborgsom niet tijdig betaalt,
kan RECO de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen door bui‑
tengerechtelijke ontbinding, onverminderd het recht van RECO op
schadevergoeding.
19.3 De waarborgsom kan door opdrachtgever niet beschouwd
worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij
het einde van de huurovereenkomst kan RECO door opdrachtgever
verschuldigde bedragen - waaronder een nog onbetaald gebleven
gedeelte van de huurprijs en/of schadevergoeding of kosten die
RECO moet maken om het gehuurde weer in de staat te brengen
waarin de huurder deze heeft ontvangen - compenseren met de
waarborgsom. De waarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat
dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 20 Ophalen/aflevering van het gehuurde/inspecteren
20.1 RECO en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat RECO
het gehuurde bij opdrachtgever zal bezorgen. Overeengekomen
afleveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale
termijnen.
20.2 Opdrachtgever moet RECO tijdig de nodige aan- en afvoe‑
rinstructies geven. Ter plaatse van het afleveradres moet opdrachtge‑
ver voor voldoende losfaciliteiten zorgen. Opdrachtgever zal al het
mogelijke doen om er voor te zorgen dat het gehuurde onmiddellijk
na aankomst in ontvangst kan worden genomen.
20.3 Eventuele vertragingen bij de aflevering door schuld of voor
risico van de opdrachtgever (wachttijd etc.) zijn voor rekening van
opdrachtgever. De hiermee gemoeide kosten worden door RECO
als meerkosten aan de opdrachtgever berekend.
20.4 Opdrachtgever mag het gehuurde direct bij ontvangst
inspecteren of (laten) keuren.
20.5 Indien tijdens deze inspectie of keuring zichtbare defecten,
gebreken, beschadigingen, lekkages e.d. geconstateerd worden,
moeten deze direct na ontvangst van het gehuurde aan verhuurder
worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
20.6 Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van genoemd
recht op een inspectie of keuring, dan wel de uitkomst daarvan
niet tijdig meldt, dan wordt opdrachtgever geacht het gehuurde in
goede staat en gebruiks-gereed te hebben ontvangen.
20.7 Defecten e.d. aan het gehuurde welke opdrachtgever in
redelijkheid niet tijdens de inspectie/keuring had kunnen ontdek‑
ken, evenals schade aan en tenietgaan of verlies van het gehuurde
tijdens de huurperiode moeten direct, maar uiterlijk binnen 24 uur
na ontdekking daarvan, aan RECO worden gemeld met opgaaf

van alle bijzonderheden, gevolgd door een onmiddellijke schriftelij‑
ke bevestiging hiervan aan RECO. Alle gevolgen van het niet direct
melden zijn voor risico en rekening van opdrachtgever.
Artikel 21 (Transport)risico
21.1 Gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens trans‑
port dat door opdrachtgever wordt verricht, draagt opdrachtgever
het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Opdracht‑
gever is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden
in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van
transport. Dit geldt eveneens voor opdrachtgever die de zaken door
RECO aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en
weer laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te
worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan
door verschuiven of omvallen van de lading
21.2 Indien op verzoek van opdrachtgever bij het laden/lossen,
aan- of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van
werknemers van RECO, geschiedt dit geheel voor eigen risico van
opdrachtgever.
21.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen dient op‑
drachtgever, indien is overeengekomen dat de zaken door RECO
bij opdrachtgever afgeleverd en/of opgehaald zullen worden,
behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeen‑
gekomen locatie. Indien opdrachtgever niet voorziet in de nood‑
zakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de
hierdoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 22 Ter beschikking stellen/retourneren
22.1 Opdrachtgever moet het gehuurde na afloop van de
huurperiode in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond - be‑
houdens normale afschrijvingen en slijtage - en inclusief de meegele‑
verde sleutels en overige toebehoren aan RECO retourneren of voor
afhalen ter beschikking stellen, een en ander zoals is overeengeko‑
men.
22.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de
overeenkomst zijn overeengekomen, kan opdrachtgever zich niet op
enigerlei verlenging beroepen.
22.3 Na beëindiging van de huurovereenkomst is opdrachtgever
verplicht het verhuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug
te leveren aan RECO. Na terug levering ontvangt opdrachtgever
een retourbon met een gespecificeerde opgave en telling van de
geretourneerde goederen. De bevindingen en bescheiden van
RECO zijn bindend. Indien de opgave niet juist is, dient opdracht‑
gever zulks ‑op straffe van verval van rechten‑ binnen 8 dagen na
verzending van de retourbon per aangetekende brief aan RECO te
melden. RECO zal binnen veertien dagen na de terug levering, het
gehuurde materieel inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van
opdrachtgever, en RECO zal na inspectie opdrachtgever schriftelijk
opgave doen van manco’s en beschadigingen. Voor wat betreft de
bij gelegenheid van die inspectie aan het licht gekomen manco’s
en beschadigingen zijn de bevindingen en bescheiden van RECO
bindend. RECO is gerechtigd het terugontvangen verhuurde zelf te
herstellen, vervangen en te reinigen, indien RECO dat nodig voor‑
komt. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor reke‑
ning van opdrachtgever en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
Een en ander, onverminderd het recht van RECO op vergoeding
van schade en andere kosten. Onder deze schadevergoeding zijn
in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten,
de kosten van het eventueel moeten inhuren van vervanging voor
het gehuurde en overige kosten zoals transport- en administratiekos‑
ten die RECO tijdens de periode van reiniging, herstel e.d. moet
maken.
22.4 Indien opdrachtgever het gehuurde - om welke reden
dan ook - na het verstrijken van de huurperiode niet terug levert,

heeft RECO de keuze - zonder dat zij daar melding van hoeft te
maken - de huurperiode telkens met één dag te verlengen dan wel
opdrachtgever per direct in verzuim te stellen. RECO mag in dat
geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schrif‑
telijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en het gehuurde
op kosten van de opdrachtgever bij hem terughalen. Een en ander,
zonder dat hieruit voor RECO een verplichting tot vergoeding van
schade, kosten en rente voortvloeit.
22.5 Indien opdrachtgever - om welke reden dan ook - het
gehuurde niet aan RECO terug kan leveren, is de opdrachtgever
aan RECO een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de
dagwaarde van het gehuurde te vermeerderen met eventuele kosten
van het inhuren van vervanging voor het gehuurde en gederfde
winst.
22.6 Indien partijen overeenkomen dat het gehuurde door of
namens RECO wordt opgehaald, moet de opdrachtgever ervoor
zorg dragen dat hij minimaal 48 uren van tevoren (weekenden en
erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan RECO heeft
meegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres RECO
het gehuurde kan ophalen. Indien het gehuurde op het door op‑
drachtgever aangegeven tijdstip niet gereed is voor transport, dan
is opdrachtgever direct alle extra kosten die hierdoor voor RECO
ontstaan verschuldigd.
22.7 Indien na afloop van de overeengekomen of verlengde
huurtijd opdrachtgever in gebreke blijft het gehuurde geheel of
gedeeltelijk op de overeengekomen of aangegeven plaats terug
te leveren, heeft RECO het recht het gehuurde of hetgeen daaraan
ontbreekt, onmiddellijk van opdrachtgever op te vorderen en voor
rekening en risico van opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij
deze zich verplicht RECO toegang te verschaffen tot de plaats(en),
waar het gehuurde zich bevindt.
Artikel 23 Verplichtingen huurder/gebruik/onderhoud/herstel
23.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij het gehuurde gedu‑
rende de huurperiode conform de bestemming en in het kader
waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is gebruikt en
onderhoudt, een en ander met inachtneming van de bedienings-,
gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften van RECO en/of de fabri‑
kant. Opdrachtgever/diens personeel, hulppersonen en/of andere
personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van
opdrachtgever het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met
de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, ge‑
bruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen
te handelen. Tevens staat opdrachtgever ervoor in dat alle personen
die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en
beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diplo‑
ma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.
23.2 Opdrachtgever is - voor zover dit aan de orde is - onder
meer verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en
smeermiddelen en moet er voor zorgen dat de olie op het juiste peil
blijft.
23.3 Opdrachtgever is verplicht als een goed huisvader ervoor
zorg te dragen dat het gehuurde gedurende de huurperiode in
goede staat verkeert, aanwezig is, en geen sprake is van vermen‑
ging. Opdrachtgever is verplicht het dagelijks onderhoud aan het
gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt,
dient de hulp te worden ingeroepen van RECO en zijn de kosten
voor rekening van opdrachtgever. Het door de opdrachtgever zelf
verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij
anders overeengekomen, is opdrachtgever, bij verhuringen van een
dermate lange termijn dat onderhoud door RECO aan het gehuurde
noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan RECO verschuldigd. Op‑
drachtgever blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode
dat het onderhoud door RECO plaatsvindt.

23.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle tijdens de huurpe‑
riode ontstane schade en moet deze schade direct na ontstaan aan
RECO melden onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van
schade en/of reparatiewerkzaamheden mag/mogen alleen wor‑
den uitgevoerd door RECO of - na diens uitdrukkelijke toestemming
– op aanwijzing van RECO. Indien voor de herstel- of reparatie‑
werkzaamheden retourzending/transport noodzakelijk is, geschiedt
dit slechts voor rekening en risico van RECO indien RECO hiermee
op voorhand schriftelijk heeft ingestemd;
23.5 De kosten van de - na verleende toestemming - aangebrach‑
te wijzigingen aan het gehuurde zijn voor rekening van opdracht‑
gever. Opdrachtgever kan geen enkele aanspraak maken op
vergoeding van bedoelde kosten of op de eventuele waardestijging
van het gehuurde als gevolg van de wijziging. Bij het einde van de
huurovereenkomst beslist RECO of zij wenst dat de door opdracht‑
gever aangebrachte wijzigingen worden verwijderd of dat zij op de
verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval moet opdrachtgever
het gehuurde in de staat terugbrengen waarin het zich bij aanvang
van de huurperiode bevond. De hiermee gemoeide kosten zijn voor
rekening van opdrachtgever.
23.6 RECO mag gedurende de huurperiode de toestand van het
gehuurde en de wijze waarop het gehuurde gebruikt wordt contro‑
leren, het gehuurde te beproeven, afstellen, repareren of vervangen,
zonder enig recht op vergoeding van directe of indirecte schade
van opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt ervoor dat RECO of diens
gemachtigde(n) toegang tot het gehuurde krijgt.
23.7 Opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te
nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten,
afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastkete‑
nen, enz., van het gehuurde.
23.8 Opdrachtgever mag aan niemand enig recht op het ge‑
huurde verlenen of het gehuurde aan derden onderverhuren of zijn
rechten uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk
aan derden overdragen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan
om zonder toestemming van RECO het gehuurde van de plaats op
het werk, waarvoor dit bestemd is, te verwijderen en/of op andere
plaatsen en/of werken op te stellen.
23.9 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn en voor zo‑
ver nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject
bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn
(of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling
van al hetgeen deze
derde van RECO te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van
huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan
ook.
23.10 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huur‑
overeenkomst is opdrachtgever verplicht het huurobject op eerste
verzoek aan de derde af te geven, zonder dat opdrachtgever
zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra
de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van
niet nakoming van verplichtingen van RECO jegens de derde. Als
gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst
van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als
voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op
een door die derde aangewezen locatie. RECO is ter zake van
de ontbinding van de huurovereenkomst of het opvorderen van het
gehuurde object nimmer schadeplichtig jegens opdrachtgever.
23.11 Opdrachtgever stemt er reeds nu voor alsdan mee in dat
indien de situatie van artikel 23.10 zich voordoet en de derde het
gebruik van het huurobject door opdrachtgever zou willen continue‑
ren onder dezelfde voorwaarden, de derde in plaats van RECO zal
worden gesteld.

23.12 De toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk
Wetboek is uitgesloten.
Artikel 24 Verzekering
24.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade (tegen
nieuwwaarde), beschadigingen, geheel of gedeeltelijk tenietgaan,
en diefstallen aan het gehuurde goed, voorgevallen tijdens de
huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. Opdrachtgever
is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van
diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht
heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep
van een derde.
24.2 Opdrachtgever is gehouden op zijn kosten zorg te dragen
voor deugdelijke verzekering van de huurobjecten van RECO tegen
brand, verlies, diefstal en beschadiging op de voor de betreffende
huurobjecten gebruikelijke wijze, waarbij opdrachtgever RECO als
uitkeringsgerechtigde opneemt en een dekkingsbevestiging overlegt.
Op eerste verzoek van RECO zal opdrachtgever over de inhoud
van de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen nade‑
re informatie verschaffen, onder overlegging van het polis blad.
Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van opdrachtgever.
Voor zover nodig zal opdrachtgever, zodra zich een gebeurtenis
voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zijn rechten op basis
van de verzekering aan RECO overdragen op het eerste verzoek
daartoe.
24.3 Voor schade, die niet of niet geheel door vorenstaande
verzekeringen en/of de verzekering van RECO zijn gedekt, blijft
opdrachtgever volledig aansprakelijk.
24.4 In geval er bij een CAR-verzekering van opdrachtgever spra‑
ke is van een toelatingsregeling, dan verklaart opdrachtgever bij
voorbaat dat RECO als (mede-)verzekerde rechten aan de CAR-ver‑
zekering kan en mag ontlenen. Eventuele eigen risico’s komen voor
rekening van opdrachtgever.
24.5 RECO verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige
objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke vol‑
doet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de opdrachtgever,
die uitdrukkelijk verklaart RECO ter zake te vrijwaren, komt even‑
wel: - Schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op
grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan
krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich
bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol
of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
- Het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico; - Schade
aan bovengrondse of ondergrondse leidingen of kabels en/of de
daarvoor veroorzaakte gevolgschade; - Boetes, bekeuringen en/of
kosten voor RECO, die voortvloeien uit het door de Opdrachtgever
(of diens personeel, (hulp)personeel, andere personen waarvoor
zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-ge‑
kentekend (WA(M)-plichtig werkmaterieel); - Schade die onder de
wettelijk toegestane uitsluitingen valt.
Artikel 25 Aansprakelijkheid opdrachtgever
25.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, beschadi‑
gingen en diefstallen aan het gehuurde goed tijdens de looptijd van
de overeenkomst.
25.2 Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen of
nalaten in strijd met enig wettelijk voorschrift door de opdrachtge‑
ver, is de opdrachtgever eveneens volledig aansprakelijk voor alle
schade die RECO hierdoor lijdt. Opdrachtgever verklaart uitdruk‑
kelijk RECO ter zake te vrijwaren, de kosten van juridische bijstand
daaronder begrepen.

25.3 Indien opdrachtgever het gehuurde retourneert buiten
de openingstijden van RECO of op een andere plaats dan de
bedrijfslocatie van RECO voor afhalen ter beschikking stelt aan
RECO, blijft opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade van
RECO ontstaan tot het tijdstip waarop RECO het gehuurde feitelijk
heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. RECO zal in de hier
genoemde situaties het gehuurde bij eerste gelegenheid (laten)
inspecteren en de opdrachtgever direct informeren indien schade is
geconstateerd.
25.4 RECO is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of in‑
direct) toegebracht aan opdrachtgever en/of derden als gevolg van
en/of samenhangend met het gebruik van het gehuurde, ongeacht
de aard van de schade. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk RECO
te vrijwaren voor iedere aanspraak met betrekking tot dergelijke
schades, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.
25.5 Bij RECO ingehuurd bedienend personeel werkt onder
de verantwoordelijkheid van opdrachtgever, RECO is nimmer
aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende of mee samenhangende
schade (direct en/of indirect) toegebracht aan opdrachtgever en/of
derden. Opdrachtgever vrijwaart RECO en het bedienend perso‑
neel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere
aanspraak, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.
Artikel 26 Natrekking en opstalrecht
26.1 Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van
verkoop zolang de zaken nog onder het eigendomsvoorbehoud
van RECO vallen, is het opdrachtgever verboden de zaken aard- en
nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daar‑
onder begrepen. Indien in geval van huur opdrachtgever in strijd
hiermee handelt, ontstaat hierdoor echter geen eigendom van het
verhuurde voor de eigenaar van de grond, aangezien partijen met
de huurovereenkomst slechts tijdelijk gebruik van de verhuurde ter
plaatse voor ogen hebben.
26.2 Gedurende de huurperiode(s) zal opdrachtgever op eerste
verzoek van RECO een opstalrecht vestigen op het gehuurde,
zonder dat RECO daarvoor retributie zal dienen te betalen. Het
opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van opdrachtgever.

