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Verhuurvoorwaarden EURO-INDEX bv 
1. De verhuur van apparaten (waaronder zijn te verstaan alle door de verhuurder verhuurde voorwerpen, daaronder mede begrepen pluggen,  

kabels, etc., hierna te noemen: “het gehuurde”, geschiedt uitsluitend op de navolgende voorwaarden, die voor beide partijen bindend zijn, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. De duur van de huur is een week of een veelvoud daarvan. Indien het apparaat niet op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode 
bij de verhuurder is binnengekomen, wordt de huurperiode automatisch met steeds een week verlengd, totdat het apparaat terug ontvangen 
is. 

3. De huurperiode vangt aan op de dag waarop het gehuurde door de verhuurder wordt verzonden en eindigt op de dag waarop het gehuurde, 
gedurende de gebruikelijke werktijden, door de verhuurder terugontvangen wordt.  

4. De huur wordt per week berekend, gedeelten van een week worden als hele weken naar boven afgerond. Een week wordt geacht te bestaan 
uit 7 opeenvolgende dagen, inclusief de dag waarop de huur aanvangt. De huurprijs wordt opgegeven in de huurovereenkomst c.q. 
opdrachtbevestiging. De huurprijzen zijn exclusief  B.T.W. De wettelijk verschuldigde B.T.W.  wordt aan huurder in rekening gebracht. 

5. Indien het gehuurde niet door de huurder wordt afgehaald, wordt het gehuurde door EURO-INDEX bv franco aan huurder verzonden. Huurder 
dient het gehuurde franco aan EURO-INDEX bv retour te sturen, uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode. Eventueel bijzonder transport 
geschiedt alleen in overleg en wordt ten alle tijden doorgefactureerd aan huurder. 

6. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde direct franco terug te zenden aan EURO-INDEX bv. De 
terugzending van het gehuurde, inclusief de toebehoren en de aanwijzingen voor het gebruik, dient in de originele verpakking te geschieden, 
of bij ontbreken daarvan, in een tegen breuk beveiligende, vakkundig uitgevoerde verpakking te geschieden. Het gehuurde is tot aan het 
moment dat het goed feitelijk weer door de verhuurder in ontvangst is genomen voor risico van huurder, ook voor zover het gehuurde zich 
feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en 
hoe ook veroorzaakt aan en/of door het gehuurde, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen 
van derden of niet. Behoudens bewuste roekeloosheid aan de zijde van verhuurder is alle aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, andere 
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. 

7a) De huurder verplicht zich het gehuurde onder zijn beheer te houden, behoudens terugzending naar de verhuurder volgens de instructies  
als omschreven in 6. Het is de huurder in het bijzonder verboden het gehuurde naar een ander land dan België te vervoeren of het daar te 
gebruiken of te laten gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de verhuurder. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht 
van het gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden. 

b) De huurder dient het gehuurde zorgvuldig overeenkomstig de bestemming te gebruiken en mag het alleen door bekwame vakmensen op de 
door verhuurder voorgeschreven wijze en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften laten bedienen. 

c) De huurder dient bij het gebruik van het gehuurde alle instructies van de fabrikant of verhuurder op te volgen. 
d)  Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en na afloop der huurperiode weer aan    
        verhuurder te zullen teruggeven. Beschadiging van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder te worden medegedeeld. 
e)  De door de verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde, waaronder mede wordt verstaan  
 reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. 
f)  De als gevolg van de beschadiging, reiniging en reparatie voorts geleden schade, waaronder huurderving, komt voor rekening van de 

huurder. 
g)  In geval van beslaglegging op het gehuurde dient de huurder onverwijld een kopie van het procesverbaal van beslag met bijlagen aan  

EURO-INDEX bv toe te zenden. In geval van surseance van betaling of faillissement van huurder of ontbinding van de rechtspersoon van 
huurder of indien door een derde enig recht op het gehuurde wordt gepretendeerd, stelt de huurder de verhuurder hiervan onverwijld 
schriftelijk op de hoogte. 

h)  Identificatiemateriaal aangebracht door de verhuurder, met de verhuurder verbonden ondernemingen of fabrikanten, dat op het gehuurde is 
aangebracht mag niet worden verwijderd of beschadigd. Eventuele kosten hieraan verbonden zullen worden verhaald op de huurder.  

i)  De huurder is niet gerechtigd veranderingen, afregelingen of reparaties aan het gehuurde uit te voeren of  trachten uit te voeren zonder  
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. 

j)  Toebehoren die niet met het gehuurde worden teruggezonden worden aan huurder in rekening gebracht. De verhuurder tracht een redelijke 
hoeveelheid verbruikstoebehoren, zoals registratiepapier, inkt, filters e.d. in voorraad te houden. Het feit dat dergelijke toebehoren niet of niet 
snel door de verhuurder of een leverancier geleverd kunnen worden, geeft de huurder niet het recht de huurovereenkomst op te schorten of 
te beëindigen. 

8a)  Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld door de huurder  
schriftelijk aan de verhuurder te worden medegedeeld. 

b)  Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient de nieuwwaarde van het gehuurde volgens 
de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed, onverminderd de overige rechten van de verhuurder zoals 
vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. 

c)  In geval van vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de  
huurtermijnen, op grond van het huurcontract verschuldigd, te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, vergaan, gestolen, verduisterd 
of bezwaard is.  

9.  Het huurbedrag met eventuele kosten en B.T.W. dient zonder enige korting of compensatie betaald te zijn op één der door verhuurder 
aangegeven bank- en/of giro rekening(en), cash of via Bancontact. Verhuurder behoudt zich het recht om (tussentijds) een rekening voor de 
verhuur te sturen. In het geval van contante betaling wordt er geen disconto toegekend. 

10.  De levertijd wordt door de verhuurder vrijblijvend opgegeven. De verhuurder doet zijn best zich aan deze tijd te houden, doch is niet 
aansprakelijk voor eventuele schade, die bij de huurder ontstaat door vertraging in de levertijd. 

11.  Beëindiging van de huurovereenkomst tegen een datum vóór het einde van de overeengekomen huurperiode kan slechts geschieden met 
wederzijds goedvinden en op de eventueel door de verhuurder te stellen voorwaarden. In geval van faillissement, surseance van betaling, 
concordaat, een vrijwillige schuldenregeling of schuldsaneringsregeling, beslag op de eigendommen, overlijden of curatele van de huurder, 
alsmede in geval van enige toerekenbare tekortkoming door de huurder, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke 
ingang te beëindigen en, onverminderd zijn overige uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, het gehuurde op kosten van de huurder in 
zijn bezit te nemen. Indien een van de in de vorige zin genoemde gevallen zich voordoet is de huurder van rechtswege en zonder enige 
ingebrekestelling in gebreke. Alle kosten die de verhuurder in de in de voorlaatste zin genoemde gevallen moet maken, daaronder begrepen 
de kosten die niet door de Rechter ten laste van de verliezende partij worden gebracht, komen ten laste van de huurder. Laatstgenoemde 
kosten worden op 10 % van het aan de verhuurder verschuldigde vastgesteld, onverminderd het recht van verhuurder een hogere vergoeding 
te vorderen, indien verhuurder kan aantonen, dat deze kosten in feite hoger zijn. 

12. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de huurder vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd naar een percentage van 3 punten  
       boven de in België geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van de vordering van verhuurder vallende gerechtelijke en   
       buitengerechtelijke kosten. 
13.  Voorwaarden van de huurder, die in strijd zijn met deze voorwaarden binden de verhuurder niet, zelfs indien de verhuurder zich niet 

uitdrukkelijk tegen deze voorwaarden heeft verzet. 
14.  Indien enige bepaling van de huurovereenkomst nietig of anderszins niet verbindend mocht zijn, doet zulks geen afbreuk aan alle overige 

bepalingen en wordt de betrokken bepaling zodanig toegepast als het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de wet. 
15.  De rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Voor zover de wet zulks toelaat is 

uitsluitend de Rechtbank van Brussel of ter keuze van de verhuurder de rechter bevoegd in de woonplaats van huurder bevoegd kennis te 
nemen van geschillen betreffende overeenkomsten waarop deze verhuurvoorwaarden van toepassing zijn. 




