ALGEMENE VERKOOP- EN VERHUURVOORWAARDEN
Rijnco.nl
Postbus 90
4140 AB Leerdam
Deze Algemene Verkoop- en Verhuurvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 1

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. MBC: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden
b. Afnemer: wederpartij van MBC

ARTIKEL 2
1.
2.
3.
4.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen RIJNCO.NL en Afnemer waarop RIJNCO.NL
deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden van toepassing. RIJNCO.NL en Afnemer zullen in vorenbedoeld geval in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3

AANBIEDINGEN, OFFERTES

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
1.
2.

Alle aanbiedingen van gebruiker geschieden tegen prijzen welke gelden op het moment of de datum van aanvaarding van het aanbod. Elke nieuwe
prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.
Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Afnemer van het aanbod. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte
punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is RIJNCO.NL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RIJNCO.NL anders aangeeft.

ARTIKEL 4
1.
2.

ARTIKEL 5
1.
2.
3.

4.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

RIJNCO.NL staat in voor de goede kwaliteit van geleverde nieuwe goederen, dit geldt echter niet voor gebruikte goederen.
Aan Afnemer wordt steeds naar beste weten en kunnen door of namens RIJNCO.NL alle relevante informatie verstrekt.

PRIJZEN

De prijzen zijn exclusief B.T.W., kosten van emballage, overheidsheffingen en andere publiekrechtelijke heffingen.
Voor orders lager dan € 350 brengt RIJNCO.NL Afnemer een toeslag ad € 55 voor behandelingskosten in rekening.
De huurprijs is exclusief de kosten voor montage en demontage, laden en lossen, onderhoud, hijsstroppen en andere hulpmaterialen
alsmede verbruiksartikelen, bekistingsolie, wijzigingen die door Afnemer in of aan het gehuurde worden aangebracht, defecten aan het
materieel en schade of verlies daarvan, alsmede alle rechten of belastingen die terzake van of in verband met de huurovereenkomst
mochten worden geheven.
De huurprijs wordt per kalenderweek in rekening gebracht. De minimale huurperiode bedraagt 4 weken (= 20 dagen).
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5.
6.

Ingeval van een gehuurde bekisting de vorm of maat verandert wordt de prijs opnieuw berekend.
De overeengekomen huurprijs bekisting of steiger wordt in verband met de administratieve verwerking in onderdelen aan Afnemer
doorberekend. Indien Afnemer gedeelten van gehuurde materialen aan RIJNCO.NL retourneert, dan worden de nog in huur staande
onderdelen per stuk aan Afnemer gefactureerd. Om te voorkomen dat de huurprijs onevenredig hoog wordt, is het van belang de
bekistingspanelen of steigeronderdelen met de daarbij behorende kleine onderdelen in goede verhouding met elkaar te retourneren. De
huurberekening stopt op het moment waarop alle onderdelen zijn geretourneerd.

ARTIKEL 6
1.
2.

3.
4.

5.

ARTIKEL 7
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

HUURTERMIJNEN

De huurtermijn vangt aan op de afroepdatum en eindigt op de dag van retourontvangst op het terrein van MBC.
De verlenging van de huurovereenkomst wordt te zijn gedaan voor onbepaalde tijd, en eindigt door schriftelijke opzegging door Afnemer of RIJNCO.NL
met inachtneming van een termijn van ten minste acht (8) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Tijdens vakanties, op feestdagen of andere dagen waarop niet wordt gewerkt of kan worden gewerkt, loopt de huurtermijn door en is Afnemer
verplicht de overeengekomen huurprijs te voldoen.
Voorts loopt de huurtermijn door en is Afnemer verplicht de overeengekomen huurprijs te voldoen ingeval van vertraging die tijdens het laden, lossen
of transport van het materieel ontstaat, alsmede gedurende de tijd waarin Afnemer geen gebruik kan maken van het gehuurde materieel, tengevolge
van schade en/of een defect aan het materieel.

ARTIKEL 8
1.

BETALING

Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 30 kalender dagen na
factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een door RIJNCO.NL aan te wijzen bankrekening.
Facturering van gehuurd materieel geschiedt vierwekelijks; betaling dient te geschieden binnen 30 kalender dagen na factuurdatum, zonder korting of
compensatie, door storting of overschrijving op de bankrekening van MBC. RIJNCO.NL is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling van de volledige of
gedeeltelijke huurprijs dan wel zekerheidsstelling te verlangen. Eventuele geschillen over de facturering geven Afnemer niet het recht zijn
betalingsverplichtingen op te schorten.
Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is RIJNCO.NL gerechtigd een
rente van 1,5 % per maand in rekening te brengen, vanaf de dag der opeisbaarheid tot en met de datum van gehele voldoening van de factuur.
Indien RIJNCO.NL tot invordering over gaat, zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van
Afnemer waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van €
150,00.
RIJNCO.NL behoudt zicht het recht voor orders niet uit te voeren indien door Afnemer vorige leveranties niet binnen de overeengekomen
betalingstermijn zijn betaald. RIJNCO.NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij Afnemer tengevolge van dit niet leveren.

LEVERING VAN GEKOCHTE ZAKEN / UITVOERING WERKZAAMHEDEN

In geval de aangegeven leveringstermijn niet door RIJNCO.NL kan worden aangehouden, zal RIJNCO.NL Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de
hoogte brengen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringstermijn, zonder dat Afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van
schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
Levering wordt steeds geacht te geschieden ofwel op het bedrijf/ de bouwplaats van Afnemer ofwel “af magazijn”. Transportkosten zijn voor rekening
en risico van Afnemer.
Afnemer kan eventueel zelf voor het transport zorgen. Het transport geschiedt dan voor rekening en risico van Afnemer.
Afnemer dient te zorgen voor verharding van de rijweg op de bouwplaats teneinde een veilige aan- en afvoer van materialen mogelijk te maken.
Eenmalige emballage wordt Afnemer tegen kostprijs in rekening gebracht.
Meermalige emballage, zoals containers, stapelbakken en stapelframes die eigendom van RIJNCO.NL blijven, worden Afnemer eveneens tegen
kostprijs in rekening gebracht en dienen door Afnemer in goede staat franco te worden geretourneerd. Indien de terugzending binnen 30 dagen na
factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten, eventueel verminderd met een overeengekomen percentage voor
vergoeding voor het gebruik plaatsvinden.
Eventuele transportverzekeringskosten zijn voor rekening van Afnemer.
Indien Afnemer de bestelde goederen afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van inontvangstneming, is het risico van een eventueel
door langere bewaring optredend kwaliteitsverschil geheel voor Afnemer.
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ARTIKEL 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ARTIKEL 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

3.

2.

EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Indien Afnemer de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is Afnemer de volledige koopsom van de producten verschuldigd. Betaling
dient te geschieden conform het bepaalde in artikel 6 van deze overeenkomst.
Indien Afnemer de huurprijzen niet of niet tijdig betaalt of het materieel onzorgvuldig of ondeskundig gebruikt, verwaarloost dan wel anderszins in
gebreke is, heeft RIJNCO.NL het recht om de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of verdere ingebrekestelling door een enkele
schriftelijke verklaring te ontbinden en het materieel onverwijld weer op te halen onverminderd het recht van RIJNCO.NL om onmiddellijke nakoming
of vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, terwijl alsdan ook alle andere vorderingen van RIJNCO.NL op de Afnemer onmiddellijk
opeisbaar zullen zijn. Voor het geval het vorenstaande zich voordoet verleent de Afnemer RIJNCO.NL hierbij toestemming om zich toegang te
verschaffen tot de terreinen en opstallen van Afnemer alsmede tot andere plaatsen waar zich van RIJNCO.NL gehuurd materieel mocht bevinden.
Indien Afnemer failliet wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, niet meer in staat is om zijn financiële en/of andere verplichtingen
uit de huurovereenkomst na te komen of ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen, heeft RIJNCO.NL eveneens de in lid 2 omschreven rechten.

ARTIKEL 12
1.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door RIJNCO.NL geleverde zaken blijven eigendom van RIJNCO.NL totdat Afnemer de volledige koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft
voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld.
Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer
verplicht RIJNCO.NL per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.
Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Door RIJNCO.NL geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
Voor het geval RIJNCO.NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet
herroepbare toestemming aan RIJNCO.NL of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RIJNCO.NL zich
bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 11
1.

LEVERING VAN GEHUURD MATERIEEL

Afnemer dient bij aflevering van de goederen de aantallen en de kwaliteit te controleren, zoals deze op de afleveringslijst zijn aangegeven.
Afnemer dient te zorgen voor verharding van de rijweg op de bouwplaats teneinde een veilige aan- en afvoer van materialen mogelijk te maken.
Afnemer is verplicht RIJNCO.NL tijdig de nodige verzendinstructies te doen toekomen. Afnemer is verplicht zorg te dragen voor voldoende laad- en
losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering.
Emballage (containers, stapelbakken, stapelframes) voor verhuurd materiaal wordt per stuk verhuurd.
Afnemer heeft het recht het materieel tot 3 dagen voor levering te keuren of te laten keuren. Indien Afnemer van dit recht geen gebruik maakt, wordt
Afnemer geacht het materieel in goede en gebruiksklare staat te hebben ontvangen.
Transport geschiedt altijd voor risico van Afnemer.
Montagetekeningen en montage-instructies worden apart in rekening gebracht. De benodigde tekeningen en specificaties dienen drie weken voor
aanvang in het bezit van RIJNCO.NL te zijn. De engineering / tekenkosten zijn gebaseerd op drie afdrukken van voorlopige tekeningen en drie afdrukken
van definitieve tekeningen. RIJNCO.NL brengt de wijzigingen in de tekeningen bij Afnemer in rekening.

OVERMACHT

Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan RIJNCO.NL toerekenbare tekortkoming onmogelijk is en de daaruit
voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan heeft RIJNCO.NL het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder aan
Afnemer enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Als een niet aan RIJNCO.NL toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al
was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien - waardoor de fabricage of levering
bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie of levering door MBC, dat de nakoming door RIJNCO.NL
zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde
voorwaarden niet van RIJNCO.NL gevergd kan worden. Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.

ALGEMENE VERKOOP- EN VERHUURVOORWAARDEN
ARTIKEL 13
1.

2.

ARTIKEL 14
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

AANSPRAKELIJKHEID

Indien RIJNCO.NL aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
RIJNCO.NL is nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade.
Indien RIJNCO.NL aansprakelijk is voor directe schade is RIJNCO.NL nimmer gehouden tot betaling van meer dan de factuurwaarde van geleverde
goederen.
De aansprakelijkheid van RIJNCO.NL ten opzichte van schade aan gehuurd materieel is beperkt tot gratis herleveren of gratis herstel van geleverde
onderdelen. RIJNCO.NL is niet aansprakelijk voor schade aan het werk, waarvoor het onderdeel is gebruikt. Dit geldt ook bij breuk van centerpennen en
centermoeren.
Afnemer is aansprakelijk voor verlies van materieel en schade, van welke aard ook, die gedurende de huurtijd aan het materieel wordt toegebracht.
Afnemer is aansprakelijk voor bedrijfsschade die RIJNCO.NL lijdt, ongeacht of het verlies c.q. schade het gevolg is van de schuld van de Afnemer of van
een derde dan wel is ontstaan door overmacht.
Afnemer is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding terstond schriftelijk bij RIJNCO.NL te melden.
Afnemer vrijwaart RIJNCO.NL voor alle schade die RIJNCO.NL mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor
zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de
bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door MBC.

ARTIKEL 15
1.
2.

RECLAMES EN KLACHTEN

Reclames van gekochte en gehuurde zaken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te geschieden. Klachten over verborgen gebreken aan de
geleverde producten dienen na constatering aan RIJNCO.NL te worden medegedeeld en in ieder geval zodanig tijdig aan RIJNCO.NL schriftelijk kenbaar
te zijn gemaakt, dat RIJNCO.NL in staat is de juistheid van deze ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken. Echter indien de aard van de
goederen dit toelaat of onderzoek ter plaatse onredelijk bezwarend is voor MBC, dient een representatief monster van de goederen te worden
opgestuurd.
Reclames van schade aan of een te gering aantal van gehuurd materieel dienen terstond na ontvangst van het materieel per telefoon te worden
gemeld en vervolgens binnen twee dagen schriftelijk te worden bevestigd.

VERPLICHTINGEN AFNEMER BETREFFENDE GEHUURD MATERIEEL

Afnemer dient het materieel gedurende de huurtermijn in goede staat te houden en het slechts te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming.
Afnemer dient als een goede huisvader voor het gehuurde materieel te zorgen en is gehouden om - voor eigen rekening - onderhoud (schoonmaak en
reparatie) uit te (doen) voeren.
3. Afnemer is gehouden RIJNCO.NL schriftelijke toestemming te vragen voordat Afnemer het materieel aan een derde verhuurt of op andere wijze aan
een derde in gebruik afstaat. Hetzelfde geldt voor het wegvoeren van het gehuurde materieel van het overeengekomen leveringsadres.
4. Afnemer is gehouden om het RIJNCO.NL mogelijk te maken om gedurende de overeengekomen huurtermijn te allen tijde controle op het gehuurde uit
te (laten) oefenen.
5. Afnemer is gehouden om montage en demontage van het materieel uitsluitend te laten uitvoeren door een bedrijf met VCA gediplomeerde
werknemers.
6. Afnemer is gehouden om RIJNCO.NL schriftelijk toestemming te verzoeken voordat Afnemer – op eigen kosten - wijzigingen op of aan het materiaal
aanbrengt.
7. Afnemer is verplicht om defecten aan het materiaal alsmede schade of verlies onverwijld aan RIJNCO.NL te melden, onder opgaaf van alle
bijzonderheden.
8.
Afnemer is verplicht vooraf de instructies van RIJNCO.NL op te volgen. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met
toestemming en op aanwijzing van de MBC.
9. Afnemer vrijwaart RIJNCO.NL van aanspraken door derden als gevolg van schade en boetes die zijn ontstaan c.q. opgelegd in verband met het gebruik
van het materiaal door Afnemer.
10. Afnemer is verplicht om op aanwijzing van RIJNCO.NL vóór aanvang van de werkzaamheden opgewaaid zand en stof alsmede afdrukken van de stalen
profielen met een doek van het multiplex verwijderen.
11. Afnemer dient de bekisting bij de eerste en elke volgende inzet te oliën met daarvoor geschikte bekistingsolie. Na de laatste inzet mag de bekisting niet
meer worden geolied.
12. Afnemer is verplicht om te zorgen voor verzekering van het materieel gedurende de huurtermijn.
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ARTIKEL 16
1.
2.

3.
4.
5.

ARTIKEL 17
1.
2.

RETOURNERING GEHUURD MATERIEEL

Afnemer dient gehuurd materieel ongemonteerd, onbeschadigd en in goede staat van onderhoud te retourneren, voorzien van een onderdelenlijst en
geëmballeerd op de wijze zoals deze aan Afnemer is geleverd.
Het materieel dient te worden geretourneerd in de staat waarin het aan Afnemer is geleverd. Al hetgeen door of op aanwijzing van Afnemer op of aan
het materieel in aangebracht, wordt eigendom van RIJNCO.NL die deswege generlei vergoeding aan Afnemer verschuldigd zal zijn, en onverminderd
het recht van RIJNCO.NL om hetgeen Afnemer heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten te verwijderen.
Indien Afnemer het niet mogelijk heeft gemaakt om het materieel met een heftruck te lossen, heeft RIJNCO.NL het recht om de meerkosten van het
lossen aan Afnemer in rekening te brengen.
RIJNCO.NL is gerechtigd om niet geretourneerd of onherstelbaar beschadigde onderdelen en reinigings- en reparatiekosten aan Afnemer in rekening te
brengen.
Bij teruglevering wordt het materieel door RIJNCO.NL geteld en geïnspecteerd. Tenzij Afnemer het tegendeel bewijst is Afnemer aansprakelijk voor de
tekorten of andere manco’s die RIJNCO.NL op de retourbon aantekent. Manco’s worden met Afnemer verrekend tegen de nieuwwaarde.

GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse Recht van toepassing.
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de rechter te Dordrecht.

<EINDE>

