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Huur tarief Dag Week 4 Weken

JMB-M 350/18 met standaard 
uitrusting  €  168,00  €  430,00 € 1553,00

Extra toebehoren met aansluitingen AR8 M24x1.5 wartel

Hogedrukslang 3/8" 25 mtr  €    11,50  €    38,50 €   124,00

Hogedrukslang 3/8" 50 mtr  €    18,00  €    60,00 €   192,00

Hogedruklans 90cm met vuilfrees  €    17,00  €    50,00 €   160,00

Huur prijzen Dag Week 4 Weken

JMB-M 500/18 met standaard 
uitrusting  €  183,00  €  686,00 € 2475,00

Extra toebehoren met aansluitingen AR9 M24x1.5 wartel

Hogedrukslang 3/8" 25 mtr  €    13,50  €    45,00 €   144,00

Hogedrukslang 3/8" 50 mtr  €    21,00  €    70,00 €   224,00

Hogedruklans 90cm met vuilfrees  €    24,00  €    75,00 €   240,00

De huurprijzen van de hogedruk units zijn gebaseerd op 5 werkdagen in de week met een maximum van 8 werkuren 
per dag. De extra werkuren worden belast tegen een gereduceerd tarief. Over het totale huurbedrag worden 7% 
verzekeringskosten berekend.
Eventuele bijkomende kosten kunnen in rekening gebracht worden voor het aftanken, haal- en brengkosten. 
Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de 
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- . 
In deze brochure zijn alle bedragen excl. BTW. De hogedruk units zijn eigendom van Meereboer 
Verhuurmaatschappij B.V. waarbij LMT B.V. als tussenpersoon fungeert. Op de huur gelden de algemene 
verhuurvoorwaarden van Meereboer Verhuurmaatschappij B.V.. Er dient een borgsom van € 350,00 voor de JMB-M 
en € 500,00 voor de JMB-H te worden voldaan.

JMB-M 350/18 TG en toebehoren

JMB-H 500/18 TG2 en toebehoren

De hogedruk units zijn standaard uitgerust met :

- hogedrukpistool
- enkele spuitlans met vlakstraalnozzle
- geïntegreerde slanghaspel met 40 m hogedrukslang 3/8"
- vulslang voor de watertank ( GEKA aansluiting )

- 350 BAR 18 liter/min
- 500 liter watertank
- 80 liter brandstoftank

- 500 BAR 18 liter/min
- 875 liter watertank
- 104 liter brandstoftank
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JMB-H 500/18 TG2 en toebehoren

Artikel 1: DEFINITIES

1.1. Onder verhuurder in deze algemene verhuurvoorwaarden wordt verstaan:  Meereboer Verhuurmaatschappij B.V. , die met   
 de huurder een overeenkomst van huur en verhuur aangaat.
1.2.  Onder huurder wordt verstaan de wederpartij die met de verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur aangaat.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurder opgestelde  aanbiedingen en tussen hem en de 
 huurder gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen
 partijen gesloten overeenkomsten.
2.2.  Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3.  Door aanvaarding van de aanbieding verklaart de huurder in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
2.4.  Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de  
 overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: OFFERTES

3.1.  Alle overeenkomsten en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de verhuurder bindend.
3.2.  Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de verhuurder zijn vrijblijvend.
3.3.  Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding   
 een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de huurder aanvaard, heeft de verhuurder het recht het aanbod binnen twee   
 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.4.  De verhuurder is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de offerte in rekening te brengen, mits hij de huurder vooraf   
 schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: HUURPRIJZEN

4.1.  Huurprijzen zijn de prijzen exclusief BTW en bijkomende kosten.
4.2.  Onder bijkomende kosten wordt in ieder geval verstaan de kosten van transport, verpakking en verzekering .
4.3.  De huurprijs on-shore is gebaseerd op 8 uur per dag, 40 uur per week. De huurprijs off-shore is gebaseerd op 8 uur per dag   
 gedurende 7 dagen per week. Bij meer draaiuren wordt de huurprijs pro rata aangepast. Indien vooraf niet meer draaiuren zijn   
 overeengekomen, worden deze achteraf in rekening gebracht.
4.4. De verhuurder is gerechtigd ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren de orderprijs dienovereenkomstig te   
 verhogen. Een en ander geschiedt met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien   
 verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden vermeld.

Artikel 5: HUURPERIODE

5.1.  De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een door partijen nader overeengekomen periode.
5.2.  Indien de huurder geen gebruik maakt van het gehuurde, komt dit voor zijn rekening en heeft dit derhalve geen invloed op zijn   
 betalingsverplichtingen, tenzij dit een gevolg is van een omstandigheid waarvan de verhuurder een verwijt kan worden gemaakt.
5.3.  Wanneer het verhuurde binnen de huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen
 periode verschuldigd.
5.4.  Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de datum voor aflevering door de huurder wordt afgehaald, is niettemin de   
 huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde ter beschikking van de huurder wordt   
 gehouden. Indien de huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is de verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te  
 beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft.
5.5.  Een eventuele verlenging van de huur dient tijdig te worden opgegeven en vindt plaats onder dezelfde voorwaarden tegen de 
 dan geldende huurprijs.
5.6.  Verhuurder behoudt zich het recht voor om na verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen.
5.7.  Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging   
 door een van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen.

Artikel 6: AANVANG HUURPERIODE

6.1. De huurovereenkomst vangt aan door ter beschikkingstelling van het gehuurde aan de huurder.
6.2.  Het gehuurde kan worden afgehaald op de locatie van de verhuurder, tenzij partijen hebben afgesproken dat het gehuurde 
 door of de verhuurder of een derde wordt vervoerd naar een locatie van de huurder.
6.3.  De huurder heeft het recht het gehuurde voor of direct na in ontvangstneming te controleren. Indien de huurder deze controle   
 niet uitvoert of na de controle het gehuurde zonder op – of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in   
 overeenstemming te zijn met de overeenkomst, zijnde in goede, deugdelijke en onbeschadigde staat.

Algemene verhuurvoorwaarden van Meereboer Verhuurmaatschappij B.V.



3

VERHUUR DIBO HOGEDRUK UNITS

2014

Algemene verhuurvoorwaarden van Meereboer Verhuurmaatschappij B.V.

Artikel 7: VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

7.1.  De verhuurder garandeert jegens de huurder de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door de verhuurder verhuurde zaken.
7.2.  Desgewenst geeft de verhuurder advies over de te huren zaken. Alle door de verhuurder aan de huurder verstrekte adviezen worden
 naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verstrekte adviezen.
7.3.  Indien de huurder de verhuurder tijdig op de hoogte stelt van een geconstateerd defect of schade aan de verhuurde zaken, zal de
 verhuurder dit direct in behandeling nemen. Indien de reparatie niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd, zal de verhuurder een
 zoveel mogelijk gelijkwaardige vervangende zaak ter beschikking stellen. Deze regeling geldt niet in geval van onzorgvuldig of onkundig
 gebruik, opzet en/of nalatigheid van de huurder.

Artikel 8: VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

8.1.  De huurder dient de gehuurde zaken op deskundige wijze te gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is gemaakt.
8.2.  Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften   
 vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schaden voortvloeiende uit het niet door de   
 huurder in acht te nemen van deze voorschriften.
8.3.  Het is de huurder niet toegestaan:
 a. de verhuurde zaken naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken;
 b. aan de verhuurde zaken reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen te brengen 
 aan de verhuurde zaken, behoudensuitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder;
 c. de verhuurde zaken onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde ter beschikking   
 te stellen.
8.4.  Het onderhoud aan de verhuurde zaken dient plaats te vinden op de wijze en in de mate als angegeven in het onderhoudsschema, 
 waarbij gebruik dient te worden gemaakt van (smeer)middelen, die voldoen aan de door de verhuurder te stellen eisen. Het   
 ontbreken van een onderhoudsschema ontheft de huurder niet van de onderhoudsverplichting.
8.5.  De huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor de verhuurde zaken en deze op doeltreffende wijze beveiligen.
8.6.  Bij diefstal van het verhuurde of bij het constateren van schade of dreigende schade of enig defect is de huurder verplicht de   
 verhuurder onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen. In geval van diefstal is de huurder verplicht direct aangifte te doen bij de
 politie. Indien de verhuurder enige schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze meldingsverplichting is huurder voor   
 deze schade aansprakelijk.
8.7.  Gedurende de huurperiode is de verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te   
 controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.
8.8. Indien een derde door inbeslagname, beslaglegging of iets van dien aard, rechten op het gehuurde zou doen gelden, is de   
 huurder verplicht de verhuurder direct door middel van een aangetekend schrijven hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Schade aan het gehuurde
9.1.  Voor schade aan het gehuurde heeft de verhuurder een verzekering afgesloten op de voorwaarden van landmateriaalpolis,   
 cascodekking inclusief eigen gebrek.
9.2.1. De huurder is derhalve niet aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, voorzover de schade onder de dekking van de polis  
 valt. Dit houdt onder meer in dat de huurder wel aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde indien sprake is van opzet of   
 moedwillige vernieling door de huurder aan het gehuurde.
9.2.2.  Voor elke gebeurtenis die gedekt wordt door de in artikel 9 genoemde verzekering is huurder aan de verhuurder een bedrag 
 aan eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico is vastgesteld in de verzekeringsovereenkomst en wordt in de   
 huurovereenkomst met de huurder vermeld.
9.2.3.  De huurder is – bij schade aan het gehuurde – verplicht alle medewerking te verlenen aan de verzekeraar en alle inlichtingen 
 te verstrekken aan de verzekeraar. Indien de huurder zich niet hieraan houdt, is hij verplicht alle schade die de verhuurder   
 hierdoor lijdt, te vergoeden.

Schade door het gehuurde
9.3.  De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door of door het gebruik van het gehuurde gedurende de periode dat   
 het gehuurde zich in de macht van de huurder bevindt, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed.
9.4.  De huurder vrijwaart de verhuurder voor de looptijd van de overeenkomst tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding
 verband houdend met of met het gebruik van het gehuurde.

Schade door niet of niet behoorlijk kunnen gebruiken van het gehuurde
9.5.  Bij schade veroorzaakt door slijtage is de verhuurder enkel en alleen aansprakelijk voor reparatie en/of vervanging van het   
 versleten onderdeel. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die de huurder lijdt door het niet   
 (tijdelijk) kunnen gebruiken van het gehuurde, tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van de verhuurder.
9.6.  De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt indien het gehuurde niet overeenkomt met hetgeen de   
 huurder te dien aanzien heeft verwacht.
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Artikel 10: TERUGLEVERING

10.1.  Na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde   
 staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van verhuurder.
10.2.  Indien de gehuurde zaken om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde of onbeschadigde toestand aan de verhuurder   
 worden teruggeleverd, is de huurderverplicht alle kosten m.b.t. de noodzakelijke reiniging en/of herstel van schade aan de   
 verhuurder te vergoeden.
10.3.  Bij teruglevering heeft de huurder het recht de toestand van het gehuurde door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke   
 waarvan de door verhuurder op te stellen schadestaat beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door verhuurder geconstateerde
 gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerderekening.
10.4.  Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van schade aan het gehuurde wordt de huurperiode dien
 conform verlengd en verplicht de huurder zich de overeengekomen huurprijs door te betalen.
10.5.  Indien het gehuurde na afloop van de huurperiode niet worden ingeleverd of zodanig zijn beschadigd dat ze als "total loss"  
 moeten worden beschouwd, is de huurder gehouden de verhuurder de nieuwwaarde te vergoeden, onverminderd de overige
 betalingsverplichtingen.

Artikel 11: OVERMACHT

11.1. Indien er sprake is van overmacht worden de verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode van overmacht langer
 duurt 1 maand, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting
 tot schadevergoeding bestaat.
11.2.  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden die onvoorzienbaar waren op  
 het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van de verhuurder liggen. 
 Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van de verhuurder, brand, extreme weersomstandigheden,
 stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 12: TRANSPORT

12.1.  Indien en voorzover de verhuurder het transport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan,   
 indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan de verhuurder is verstrekt, door de verhuurder als goed huisvader/  
 koopman bepaalt.
12.2.  Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de 
 wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
12.3.  De verhuurder is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur 
 wordt vermeld. Wanneer de verhuurder dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze verrekend worden na retourzending in
 onbeschadigde staat.

Artikel 13: RECLAMES

13.1.  Eventuele reclames worden door de verhuurder slechts in behandeling genomen indien zij rechtstreeks binnen 3 x 24 uur na 
 levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
13.2.  Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na de factuurdatum.
13.3.  Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
 Alsdan worden reclames niet meer door de verhuurder in behandeling genomen.
13.4.  Indien de reclame door de verhuurder gegrond wordt bevonden, is de verhuurder uitsluitend verplicht alsnog de
 overeengekomen prestatie te leveren.
13.5.  Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het 
 moment waarop de reclame is afgewikkeld.
13.6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, onder
 door de verhuurder te bepalen voorwaarden.

Artikel 14: BETALING

14.1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels 
 storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
14.2.  De op bankgiroafschriften van de verhuurder aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
14.3.  Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door de verhuurder 
 gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
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14.4.  Ingeval de wederpartij:
 a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek, tot surseance van betaling indient, dan wel 
     beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
 b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
 d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
 e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn 
     in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.
     Heeft de verhuurder door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst
     te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door de verhuurder verleende diensten,
     terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles  onverminderd het 
     recht van de verhuurder op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 15: RENTE EN KOSTEN

15.1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in 
 verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande
 bedrag.
15.2.  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten 
 omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het 
 liquidatietarief te boven gaan.
15.3.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij 
 verschuldigde bedrag.

Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT

16.1.  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: GESCHILLEN

17.1.  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of 
 verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en
 haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter 
 binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen.
17.2.  De verhuurder is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan 
 schriftelijk in kennis zullen stellen.
17.3. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de 
 burgerlijke rechter uit te spreken.
17.4.  Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
17.5.  Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemten de derde wordt benoemd door de twee 
 reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen 
 zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van het 
 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op 09-02-2005 onder nr.: 36050478


