ALGEMENE LEVERINGS - VERKOOP EN BETALINGSVOORWAARDEN
RR-WORKS
Artikel 1 definities
1.1 In deze algemene voorwaarde wordt onder ”wederpartij” verstaan: de natuurlijke of
rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden artikelen
worden vervaardigd, verhuurd, geïnstalleerd en/of geleverd dan wel diensten worden verricht door
RR-WORKS.
1.2 In deze algemene voorwaarde wordt onder ”artikelen” verstaan: de ingehuurde spullen bij
andere bedrijven en het eigen assortiment .

Artikel 2 schade of gebreken
2.1 Bij het beëindigen van de huurovereenkomst dienen de gehuurde artikelen in dezelfde conditie
als waar deze verstrekt zijn weer aan RR-WORKS ter beschikking te worden gesteld. Indien
gehuurde artikelen beschadigd zijn of gebreken vertonen , is RR-WORKS gerechtigd de wederpartij
de reparatiekosten in rekening te brengen.
2.2 Wederpartij is verplicht elke schade en of gebreken aan de gehuurde artikelen onmiddellijk aan
RR-WORKS te melden
2.3 Zonder toestemming van RR-WORKS mag de wederpartij niet tot reparatie overgaan.
2.4 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde artikelen buiten de schuld van de wederpartij is
ontstaan , heeft deze recht op vervanging van de artikelen gedurende de verdere duur van de
huurovereenkomst.

Artikel 3 toepassing
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RR-WORKS,
overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of verrichten van diensten, alsmede
op de leveringen en opleveringen , tenzij uitdrukkelijk met RR-WORKS anders is overeengekomen.
Verwijzingen door wederpartijen naar eigen voorwaarden word door RR-WORKS niet aanvaard.

Artikel 4 eigendomsvoorbehoud
4.1 Alle apparatuur blijft tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij aan
RR-WORKS verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden,waaronder
vorderingen van RR-WORKS uit hoofde van de niet nakoming door de wederpartij van de
overeenkomst, eigendom van RR-WORKS.
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Artikel 5 verzekeringen
5.1 De wederpartij is verplicht het gehuurde adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijke
risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal,brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging
5.2 De kosten voor de verzekering als bedoeld in artikel 5.1 zijn voor de wederpartij

Artikel 6 transport
6.1 De wederpartij is verplicht het gehuurde ingeval van transport adequaat te doen verzekeren,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de
wederpartij, ook indien het transport als gevolg van de overeenkomst door RR-WORKS aan derden
is opgedragen
6.2 De wijze van transport,verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door
wederpartij aan RR-WORKS is verstrekt, door RR-WORKS bepaalt zonder dat RR-WORKS
hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
6.3 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

Artikel 7 prijzen
7.1 Alle prijzen van RR-WORKS zijn exclusief BTW,invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten
van verpakkingen, in - uitladen, vervoer en/of verzekeringen, tenzij anders vermeld of tussen
partijen nader overeengekomen
7.2 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, materialen
en valutawaarden een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is RR-WORKS gerechtigd
de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen

Artikel 8 betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,dient de betaling contant plaats te vinden in
nederlandse valuta, zonder enige korting of schuldvergelijking bij levering, in geval van koop, of
terbeschikkingstelling, ingeval van huur van de apparatuur aan de wederpartij.
8.2 In geval is overeengekomen dat betaling niet terstond dient plaats te vinden bij levering of
terbeschikkingstelling van apparatuur , als voorzien in artikel 8.1, zal betaling plaatsvinden binnen
uiterlijk 14 dagen na factuur datum ,hetzij contant aan RR-WORKS ,hetzij via overboeking op een
door RR-WORKS aan te wijzen bank - of girorekening, tenzij een afwijkende betalingstermijn
schriftelijk is overeengekomen.
8.3 Betaling terzake van levering van aanverwante diensten zal plaatsvinden binnen uiterlijk 14
dagen na factuur datum.
8.4 Betaling in vreemde valuta en/of buiten Nederland, geschiedt voor risico van de wederpartij.
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Artikel 9 borgsom
9.1 Ingeval RR-WORKS in het kader van een huurovereenkomst een borgsom ontvangt van de
wederpartij staat het RR-WORKS vrij haar verplichting tot terugbetaling van de borgsom te
verrekenen met al hetgeen RR-WORKS op enig tijdstip van de wederpartij te vorderen heeft,
zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op zodanige verrekening / rente van het borgsom
bedrag.
9.2 Retournering van het borg sombedrag vind plaats nadat de wederpartij het gehuurde heeft
geretourneerd en RR-WORKS niets meer van de wederpartij te vorderen heeft.

Artikel 10 annulering
10.1 overeenkomsten kunnen worden geannuleerd tot 168 uur voor de aanvang van de
boekingsperiode zonder kosten. Indien word geannuleerd tot 120 uur voor aanvang van de
boekingsperiode wordt 25%, tot 72 uur voor 50% en tot 48 uur 75% van het contractbedrag in
rekening gebracht.
Indien minder dam 48 uur voor aanvang van de boekingsperiode wordt geannuleerd, dient het totale
contractbedrag voldaan te worden.

Artikel 11 offertes
11.1 Alle door RR-WORKS gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig
gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan tenzij in de offerte anders vermeld.
11.2 Indien door RR-WORKS een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen
RR-WORKS en de wederpartij eerst tot stand na ontvangst door RR-WORKS van de door de
wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van die offerte.
11.3 RR-WORKS behoud zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te
weigeren,dan wel deze eerst te accepteren naar verstrekking door de wederpartij van afdoende
zekerheden voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen.
11.4 Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondeling afgesproken en/of
toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van RR-WORKS, zijn
slechts geldig indien deze schriftelijk door of vanwege RR-WORKS zijn bevestigd.
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Artikel 12 gebruiksvoorwaarden
12.1 Wederpartij is verplicht:
12.2 Als goed huisvader over de gehuurde zaken te waken en uitsluitend voor het doel waarvoor de
zaken bestemt zijn te gebruiken volgens de overeenkomst of de bedieningsvoorschriften
12.3 RR-WORKS ten alle tijden toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen.
12.4 Geen wijzigingen aan de gehuurde zaken aan te brengen
12.5 Wederpartij is verplicht RR-WORKS direct te waarschuwen bij beslag op de roerende en/of
onroerende zaken van wederpartij, of op de onderhavige gehuurde zaken, onder melding van de
naam van de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder en is voorts verplicht hen de
huurovereenkomst te doen toekomen.
12.6 Indien de installatie van zaken door ons wordt uitgevoerd, dient de wederpartij alle ter plaatse
aanwezige hulpmiddelen kosteloos te beschikking te stellen. In elk geval dient de wederpartij voor
elektriciteit van een voldoende voltage en vermogen zorg te dragen.
12.7 Indien de wederpartij gebruikt maakt van medewerkers of hulppersonen bij het laden of lossen
van de gehuurde zaken dient dit te gebeuren onder toezicht van een verantwoordelijke persoon van
de wederpartij en is de wederpartij ook dien aanzien bij schade gedurende het laden /lossen ten
opzichte van RR-WORKS aansprakelijk

Artikel 13 aansprakelijkheid
13.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met
inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is RR-WORKS niet gehouden
tot enige vergoeding van schade , van welke aard dan ook,direct of indirect, waaronder
bedrijfsschade,aan roerende of onroerende zaken,dan wel personen, bij de wederpartij.
13.2 De aansprakelijkheid van RR-WORKS strekt in ieder geval niet veder dan tot het bedrag
waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien hij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het
bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van RR-WORKS zich pleegt te
verzekeren.
13.3 RR-WORKS heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
wederpartij ongedaan te maken.
13.4 Iedere aansprakelijkheid van RR-WORKS, van welke aard dan ook,vervalt:
13.4 .1 Bij onjuiste toepassing, montage of bediening van de door RR-WORKS
aan de wederpartij ter beschikking gestelde zaken.
13.4 .1 Indien de wederpartij door of vanwege RR-WORKS gegeven voorschriften niet juist
opvolgt.
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Artikel 14 overmacht
14.1 RR-WORKS is niet aansprakelijk voor, niet juiste of niet tijdige uitvoering van een aan
RR-WORKS verleende opdracht, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin
van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen : ernstige storingen in het productieproces
en anderszins, oproer, oorlog, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten,
transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze
omstandigheden direct gevolgen hebben voor het correcte uitvoeren van de opdracht.
14.2 Zodra een onder 14.1 genoemde omstandigheid zich voordoen, zal RR-WORKS daar melding
van maken bij de wederpartij.
14.3 Indien nakoming van RR-WORKS tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van
de overeenkomst zolang op te schorten, tot dat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakte
zich niet meer voordoet.
14.4 Indien nakoming door RR-WORKS blijvend onmogelijk is zal de wederpartij gerechtigd zijn
de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 7 dagen na kennisneming aan RR-WORKS is
medegedeeld en onder de verplichting om van RR-WORKS af te nemen en hem te vergoeden het
uitgevoerde gedeelte van de order. Het zelfde geldt wanner de nakoming door RR-WORKS slechts
tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 14 dagen.
Artikel 15 hulppersonen
15.1 RR-WORKS is gerechtigd om bij de uitvoering van de aanverwante diensten gebruik te maken
van hulppersonen. De kosten van het inschakelen van de hulppersonen worden doorberekend aan de
wederpartij.
15.2 RR-WORKS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen ontstaan door
opzet, grove schuld of roekeloosheid.
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Artikel 16 einde overeenkomst
16.1 RR-WORKS is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang
schriftelijk te beëindigen indien:
1 het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij surseance van betaling
aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt;
2 beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de wederpartij wordt gelegd;
3 wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 4 de wederpartij ( een deel van )
haar bedrijf overdraagt, haar doelstelling wijzigt of
de zeggenschap in haar bedrijf verandert; 5 de wederpartij de bedrijfsvoering staakt; 6 de
wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de
voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.
16.2 Indien enige omstandigheden als vermeldt in artikel 16.1 zich voordoet, dient de wederpartij
RR-WORKS hier van direct schriftelijk van op de hoogte te brengen.
16.3 Indien enige omstandigheden als vermeld in artikel 16.1 zich voordoet , staat het RR-WORKS
vrij om, hetzij de overeenkomst terstond te beëindigen hetzij alle gelden welke de wederpartij op
grond van de overeenkomst en of verrichte diensten door RR-WORKS verschuldigd is, terstond op
te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is, onverminderd rechten van
RR-WORKS op vergoeding van kosten, schade en of rente.

Artikel 17 consequenties einde huurovereenkomst
17.1 Indien de gehuurde zaken niet binnen de bepaalde termijn worden geretourneerd is de
wederpartij voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden de volledige dagprijs voor huur van
de zaken verschuldigd, onverminderd het recht van RR-WORKS op vergoeding van door
RR-WORKS geleden en nog te lijden schade ten gevolge van de te late retournering.
17.2 RR-WORKS zal na ontvangst, de apparatuur inspecteren, of de apparatuur naar haar inzicht in
goede staat verkeert.

Artikel 18 overdraagbaarheid
18.1 De rechten en verplichtingen van de wederpartij ten opzichte van RR-WORKS zijn slechts
overdraagbaar met voorafgaande toestemming van RR-WORKS. De wederpartij staat ervoor in dat
deze voorwaarden van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen RR-WORKS en eventuele
rechtsvolgers van de wederpartij.
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Artikel 19 levering
19.1 De verhuurde zaken worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door de
wederpartij in de zelfde staat, behoudens normale slijtage, worden teruggeleverd onmiddellijk na
afloop van de in de desbetreffende huurovereenkomst gegeven huurtermijn.
19.2 De wederpartij is verplicht de afgeleverde apparatuur/zaken bij aflevering op gebreken te
controleren. Achteraf kunnen reclames niet in behandeling worden genomen.
19.3 De wederpartij dient zelf de gehuurde zaken bij RR-WORKS op te halen en na beëindiging
van de huurovereenkomst direct terug te brengen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen
anders is overeengekomen.
19.4 Indien de gehuurde zaken worden geleverd inclusief reserveonderdelen, dienen bij vervanging
van onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is, is de
wederpartijverplicht de tegenwaarde van de varvangen onderdelen te vergoeden aan RR-WORKS.
Zo nodig wordt de tegenwaarde van het vervangen onderdeel gecompenseerd met de borgsom
19.5 Indien RR-WORKS zich tegenover de opdrachtgever heeft verplicht de gehuurde zaken aan de
wederpartij te bezorgen, zal RR-WORKS ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de
overeengekomen levertermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer
aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij wederpartij schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is
van een fatale termijn, dan wel duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
19.6 Wanneer door RR-WORKS verhuurde zaken, na aan wederpartij te zijn aangeboden, door deze
niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor risico zijn van RR-WORKS, staan zij
gedurende de overeenkomen huurperiode tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende
voornoemde huurperiode opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.
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