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VAN GOOL Info
De zwaarste last is voor ons geen gewicht 

MEER INFORMATIE OF EEN BESTELLING PLAATSEN? BEL OF STUUR EEN E-MAIL NAAR

Of uw onderneming zich nu bezighoudt 
met kraanverhuur, transport, toelevering 
of offshore, u bent gebaat bij kwalitatief  
hoogstaande en veilige hef- en  
hijsmiddelen. Hiervoor bent u bij Van 
Gool Hef- en Hijstechniek aan het goede 
adres. Wij zijn sinds 1984 gespecialiseerd 
in de levering van een breed pakket van  
producten en diensten op het gebied van 
heffen en hijsen. Binnen de onderneming 
is er in de loop der jaren zeer veel  
expertise opgebouwd. U kunt daar als 
klant van profiteren. 

Onze gespecialiseerde medewerkers 
doen er alles aan om aan uw wensen 
tegemoet te komen. Kwaliteit en flexibili-
teit zijn hierbij belangrijke trefwoorden. 
Dankzij de moderne organisatiestructuur 
en de korte communicatielijnen bent u 
ervan verzekerd dat uw bestelling op 
snelle wijze afgehandeld wordt. Door 
onze 24-uurs service wordt eventuele 
productiestilstand tot een minimum 
beperkt. 

Van Gool Hef- en Hijstechniek beschikt 
over het NEN-EN-ISO 9001-certificaat. Ook 
werken wij volgens de richtlijnen van 
branchevereniging Erkende 
Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH) 
en zijn wij aangesloten bij de Metaalunie. 
Hierdoor wordt de veiligheid van de gele-
verde producten volledig gegarandeerd. 
Dit maakt Van Gool Hef- en Hijstechniek 
tot een echte partner voor al uw hef- en 
hijswensen.

Van Gool  Introductie   



Levering 
Van Gool is in staat een zeer breed 
pakket aan producten en diensten te 
leveren op het gebied van hef- en 
hijstechniek. Of het nu gaat om sta-
alkabels, kettingen, hijsklemmen of 
Arbo- en veiligheidsproducten, we 
hebben voor al uw problemen een 
oplossing paraat. Doordat ons assorti-
ment bestaat uit producten van 
diverse gerenommeerde fabrikanten, 
bent u verzekerd van een kwalitatief 
hoogstaande oplossing.  

Testen en Certificeren 
Veiligheid dient een vanzelfsprekend-
heid te zijn wanneer het gaat om hef- 
en hijsmiddelen. Bij Van Gool is het 
dat ook. Elk product dat door ons 
geleverd wordt, beschikt over een 
veiligheidscertificaat. Ook de 
noodzakelijke periodieke certificering 
van hef- en hijsmiddelen kan geheel 
door ons verzorgd worden. De veil-
igheid van u en uw medewerkers 
gaat ons aan het hart. 

Certificering van hef- en hijsmiddel-
en, valbeveiliging en klimmaterialen. 
Ook kunnen wij het testen en certifi-
ceren op locatie voor u verzorgen 
met een mobiele testinstallatie. 
Wachttijden worden hiermee tot een 
minimum beperkt.  

Specials 
Is er binnen het assortiment stan-
daardproducten geen oplossing te 
vinden voor uw hef- en hijsprob-
leem? Geen paniek. Van Gool is 
tevens gespecialiseerd in het verzor-
gen van zogenaamde specials. Dit 
zijn producten die volledig volgens 
klantspecificatie gemaakt worden. 
Hiermee garanderen wij een veilige 
en goede oplossing voor uw speci-
fieke hef- of hijsprobleem en kunt u 
zich bezighouden met datgene waar 
uw bedrijf in uitblink. 

 
Verhuur 
Waarom honderden euro’s investeren 
in hef- en hijsmiddelen die u maar 
een enkele keer nodig hebt? In deze 
gevallen is het veel verstandiger om 
over te gaan tot het huren van pro-
ducten. Van Gool biedt deze mogeli-
jkheid. Tegen scherpe prijzen kunt u 
bijna alle producten uit het Van Gool- 
assortiment huren. Dit kan u op jaar-
basis een aanzienlijk bedrag schelen, 
en dat vinden wij een prettige 
gedachte. U toch ook?  

 

Valbeveiliging 
Valbeveiliging is een belangrijk 
onderdeel in het programma. Wij 
kunnen u broekgordels in verschillen-
de uitvoeringen voor verschillende 
werkzaamheden aanmeten in onze 
showroom. Aanslagmiddelen, shuteli-
jnen, maar ook permanente horizon-
tale en verticale valbeveiliging vindt 
u in het assortiment. Laat u door ons
adviseren.

Leveringsprogramma 
- Staalkabels
- Staalkabelconfectie
- Draai- en spanningsvrije staalkabels
- Eindverbindingen
- Ketting en kettingaccessoires
- Hijs- en sjorbanden
- Takels en loopkatten
- Hijsklemmen
- Lieren
- Schijven en blokken
- Digitale lastmeters
- Interne transportapparatuur
- Ladingvastzetsystemen
- Oogbouten en –moeren / sluitingen,

spanschroeven
- RVS-kabels voor architectonische

doeleinden
- Valbeveiliging
- Ladders/trappen
- Aluminium portaalkranen
- Pallethaken

Producten & Diensten
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Alle genoemde prijzen zijn per week 
en excl. BTW.

Transport voeren wij graag voor u  
uit tegen ons standaard tarief.

Profiteer van de speciale tarieven 
voor langere perioden of grotere 

 aantallen.

Huur minimaal 1 week (7 dagen)
  incl. het weekeinde. Met uitzonde- 
 ring van de lastmeters. Voor deze 

geldt een afwijkende huurtermijn.

Het is mogelijk dat een borg en/of
legitimatie gevraagd wordt.

Huur vangt aan op het moment dat 
het gehuurde ons pand verlaat en 
eindigt op het moment van terug-

 keer in ons pand.

Het gehuurde dient door de huurder  
verzekerd te worden tegen 
schade, diefstal e.d. 

De huurder is verantwoordelijk voor 
het juiste gebruik en de dagelijkse 
inspectie van het gehuurde 

 materiaal. 

Het gehuurde materiaal dient schoon 
en compleet te worden
geretourneerd. Eventuele schoon-  

 maakkosten en reparaties en/of
vermissingen worden aan de huurder  

 doorberekend. 

Het tekenen van de afleverbon en 
retourbon is verplicht. 

 Alle door Van Gool afgegeven prij-
 zen zijn in euro excl. BTW. 

 Wijzigingen van prijzen en uitvoerin-
 gen zijn voorbehouden.

Verhuur Info
Van Gool vindt  

duidelijke afspraken van 

belang. 

VERKORTE VOORWAARDEN 

Zo weten beide partijen zeker dat ze 
de juiste verhuurovereenkomst met 
elkaar aan gaan. 

Deze voorwaarden zijn van toepas-
sing op iedere overeenkomst tot ver-
huur van hijs- en of hefmateriaal tus-
sen Van Gool Verhuur verhuurder en 
de inhurende partij. Deze verhuur-
overeenkomsten zijn onverbrekelijk 
tenzij voor zover uitdrukkelijk en 
schriftelijk door Van Gool Verhuur 
anders is bepaald of overeengeko-
men. Deze voorwaarden zijn gedepo-
neerd bij de griffier te Haarlem.

Van Gool Algemen voorwaarden   



ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 

en/of overeenkomsten tot verhuur van (hijs) materiaal en de 
in het kader van deze verhuur uit te voeren opdrachten en te 
verrichten werkzaamheden tenzij en voorzover uitdrukkelijk 
en schriftelijk door Van Gool Verhuur BV. (hierna ook te noe-
men: VGV) anders is bepaald en/of overeen-gekomen.

2.  Deze voorwaarden gaan steeds voor op eventuele voor-
waarden van de huurder, tenzij en voorzover uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is bepaald en/of overeengekomen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN
1.  In de categorie, tekeningen, afbeeldingen, maat- en 

gewichts-opgaven ed. vermelde gegevens zijn niet bindend. 
Door VGV verstrekte aanbiedingen en opgegeven voor-
waarden binden haar niet, tenzij en voorzover uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is bepaald en/of overeen-gekomen.

2.  Een aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst (en 
een opdracht om in het kader van een huurovereenkomst 
werkzaamheden, bijvoorbeeld montage-, reparatie-, demon-
tage-werkzaamheden te verrichten) alsmede een wijziging 
en/of aanvulling van dit aanbod (of deze opdracht) of van 
een overeenkomst, zijn voor VGV slechts bindend nadat deze 
schriftelijk door VGV zijn aanvaard of bevestigd: mondelinge 
toezeggingen of afspraken zijn niet bindend, tenzij door VGV 
schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 3. PRIJZEN
1.  Door VGV vermelde en/of opgegeven prijzen terzake van de 

verhuur van materieel alsmede ter zake van de in dit kader 
te verrichten werkzaamheden zijn vrijblijvend, tenzij en voor-
zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald of over-
eengekomen.

2.  Indien zich na de datum van aanvaarding van een opdracht 
tot het verrichten van montage-, demontage-,herstel-of 
andere werkzaamheden voor of aan het verhuurde materiaal 
een verhoging voordoet in de prijzen van materialen, vracht-
en en lonen, dan wel zich prijsverhogingen voordoen als 
gevolg van stijging van omzetbelasting, accijnzen, wijzigin-
gen van de valuta ed. heeft VGV het recht deze verhoging 
aan huurder/opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 4. LEVERTIJDEN
1.  Door VGV opgegeven levertijden binden haar niet. Zij 

worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar zijn nim-
mer te beschouwen als een fatale termijn.

2.  Overschrijding van de levertijd - ongeacht de oorzaak - geeft 
de huurder/opdrachtgever geen recht de huurovereen-
komst/opdracht te annuleren, de ontvangst van de (ver-
huurde) goederen of de betaling van de huurtermijnen/
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te weigeren cq. op te 
schorten, korting, schadevergoeding en/of ontbinding van 
de overeenkomst te vorderen, tenzij de overschrijding van 
de levertijd van zodanige aard is, dat, alle omstandigheden 
in aanmerking genomen, de huurder de hiervoor genoemde 
acties niet kunnen worden onthouden. In dat geval echter 
zal de huurder niet tot één der meergenoemde acties kun-
nen overgaan dan nadat VGV schriftelijk in gebreke is 
gesteld en haar een termijn van tenminste 1 maand is 
gegeven alsnog te leveren.

3.  De door VGV opgegeven levertijd gaat in op de dag vermeld 
in de overeenkomst of in de bevestiging door VGV van deze 
overeenkomst. Indien door VGV, overeenkomstig hetgeen in 
artikel 15 lid 1 is bepaald, storting van een waarborgsom of 
overeenkomstig hetgeen in artikel 13 lid 2 is bepaald, geheel 
of gedeeltelijk vooruitbetaling van de tijdens de huurperiode 
verschuldigde bedrag of zekerheid voor deze termijnen of 
dat bedrag is verlangd, vangt de levertijd aan op de dag, dat 
deze waarborgsom en/of vooruitbetaling door VGV is ont-
vangen of de zekerheid tot genoegen van VGV is gesteld.

4.  Het materiaal geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd 
indien het materiaal de fabriek/het magazijn van VGV heeft 
verlaten of op het moment dat VGV de huurder schriftelijk 
heeft meegedeeld, dat de goederen ter verzending gereed 
staan. Indien door VGV is aangenomen het materiaal voor de 
huurder te monteren, geldt het materiaal met betrekking tot 
de levertijd als geleverd, onmiddellijk nadat het materiaal of 
de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter 
beoordeling van VGV, op de plaats in de schriftelijke over-
eenkomst of in de schriftelijke bevestiging van VGV gen-
oemd, bedrijfsvaardig zijn opgesteld.

5.  Indien de huurder weigert het aan hem verhuurde materiaal 
te aanvaarden, is VGV gerechtigd deze bij deurwaardersex-
ploit, bij aangetekend schrijven, telefax of telex nogmaals te 
doen aanbieden. Bij een nieuwe weigering heeft VGV het 
recht om zonder in gebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst de huurovereenkomst te ontbinden, in welk 
geval de huurder bij wege van direkt opeisbare boete ver-
schuldigd is aan VGV te voldoen een bedrag, dat bij huur 
voor bepaalde tijd gelijk is aan de nog niet verschenen huur-
termijnen en dat bij huur voor onbepaalde tijd gelijk is aan 
de huurtermijnen, die over een periode van vier weken ver-
schuldigd zouden zijn, een en ander onverminderd de recht-
en van VGV op volledige vergoeding van schade en kosten.

6.  Indien de huurder/opdrachtgever VGV niet in staat stelt haar 
werkzaamheden uit te voeren heeft VGV het recht deze door 
haar uit te voeren werkzaamheden bij deurwaardersexploit, 
bij aangetekend schrijven, telefax of bij telex nogmaals te 
doen aanbieden. Bij een nieuwe weigering heeft VGV het 

recht om zonder in gebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, in welk 
geval de huurder/opdrachtgever bij wege van gefixeerde 
schadevergoeding verschuldigd is een bedrag, gelijk aan 
het bedrag, dat voor deze werkzaamheden, indien zij 
zouden zijn uitgevoerd, berekend had kunnen worden.

ARTIKEL 5. LEVERING-TRANSPORT
1.  De levering van het verhuurde materiaal geschiedt af fab-

riek of magazijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.

2.  Het vervoer van het verhuurde materiaal geschiedt te 
allen tijde voor rekening en risico van de huurder, tenzij 
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.  Indien ten aanzien van het vervoer geen speciale 
voorschriften van de huurder schriftelijk ter kennis van 
VGV zijn gebracht, geschiedt het vervoer op een door 
VGV te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze 
van VGV, onverminderd hetgeen in lid 2 van dit artikel is 
bepaald.

ARTIKEL 6. DUUR
1.  De huur wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde 

tijd, tenzij en voorzover schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
bepaald of overeen- 
gekomen. Huurovereenkomsten aangegaan voor bepaal-
de tijd zijn niet tussentijds opzegbaar.

2.  De huur voor onbepaalde tijd kan door huurder te allen 
tijde beëindigd worden, met dien verstande, dat in geval 
de beëindiging van de huurovereenkomst plaatsvindt 
binnen een week nadat zij is aangegaan, de huurder de 
over deze week verschuldigde huur in het geheel dient te 
voldoen.

3.  De huur voor onbepaalde tijd kan door VGV beëindigd 
worden door schriftelijke opzegging tegen het einde van 
de week (vrijdag) en met inachtneming van een opzeg-
termijn van ten minste 1 week, - een en ander onvermin-
derd het recht van VGV om de huurovereenkomst onmid-
dellijk te doen eindigen in de gevallen vermeld in artikel 
14 lid 1.

ARTIKEL 7. VERSCHULDIGDHEID VAN HUUR
1.  De huurtermijnen zijn verschuldigd met ingang van de 

dag waarop het verhuurde materiaal is geleverd in de zin 
van artikel 5 lid 3 tot de dag waarop het materiaal in 
gevolge het bepaalde in artikel 14 lid 1 aan VGV is opge-
leverd.

2.  Verhindering van de huurder om van het verhuurde 
materiaal gebruik te maken zal nimmer invloed hebben 
op het voortduren van de huur-overeenkomst, noch op 
de verschuldigdheid van enige huurtermijn, ook niet indi-
en daartoe sprake is van overmacht, hetgeen overigens 
de rechten van VGV uit hoofde van het bepaalde in artikel 
14 onverlet laat. 

ARTIKEL 8. RISICO VAN HET VERHUURDE MATERIAAL
1.  Het risico van het verhuurde materiaal is gedurende de 

huurovereenkomst, vanaf levering tot de datum waarop 
door de huurder het  
materiaal aan VGV overeenkomstig het bepaalde in artikel 
14 lid 1 is opgeleverd, voor de huurder.

2.  De huurder is verplicht het verhuurde materiaal genoeg-
zaam -en in ieder geval tegen de door VGV op te geven 
nieuwwaarde- te verzekeren en gedurende de huurperi-
ode, althans gedurende de periode dat het materiaal nog 
niet overeenkomstig artikel 15 lid 1 aan VGV is opge-
leverd - verzekerd te houden tegen verlies en beschadig-
ing, o.a. tengevolge van brand, diefstal en andere door 
VGV schriftelijk aan te wijzen risico’s.

3.  De huurder is verplicht schade aan of verlies van het 
materiaal onverwijld aan VGV schriftelijk te berichten.

ARTIKEL 9. HET GEBRUIK VAN HET GEHUURDE MATERIAAL/
VERPLICHTINGEN HUURDER
1.  De huurder is verplicht het verhuurde materiaal zorgvuld-

ig te  
behandelen en overeenkomstig de bestemming te geb-
ruiken.

2.  Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van VGV niet toegestaan eventuele reparaties of 
andere werkzaamheden -van welke aard ook- zelf of door 
derden te (doen) verrichten.

3.  De huurder is verplicht te allen tijde aan VGV of aan één 
of meer in onderling overleg aan te wijzen deskundigen 
gelegenheid te verschaffen het verhuurde materiaal te 
onderzoeken. Huurder machtigt VGV of de aangewezen 
deskundigen onherroepelijk de plaatsen te betreden, 
waar het verhuurde zich mocht bevinden. Het rapport 
van deze deskundigen wordt door huurder en VGV aan-
vaard als bindende vaststelling der daarin geconstateerde 
feiten.

4.  Het is huurder niet toegestaan: 
a. het verhuurde materiaal aard- en/of nagelvast met de 
grond en/of gebouw, of zodanig met andere roerende of 
onroerende zaken te verbinden, dat het materiaal een 
bestanddeel van dat andere goed wordt. 
b. het verhuurde materiaal te verkopen, te ruilen, te 
vervreemden, te bezwaren, te verpanden, tot zekerheid in 
eigendom van derden over te dragen, te verhuren of 

anderszins in gebruik van derden af te staan. 
De huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslag leg-
gende schuld-eisers, te doen blijken van het eigendomsrecht 
van VGV van het verhuurde materiaal- zodra het gevaar 
bestaat dat een derde het materiaal gaat beschouwen als 
eigendom van de huurder. Kosten, gemaakt ter waarborging 
van de rechten van VGV tegenover derden komen voor rek-
ening van de huurder. Huurder is verplicht het verhuurde 
materiaal voorzien te houden van herkenningsgelden, 
merken en nummers, die zich op het verhuurde materiaal bij 
het aangaan van de huurovereen-komst bevinden.

ARTIKEL 10. MONTAGE/DEMONTAGE/REPARATIES
1.  De montage en demontage van het verhuurde materiaal 

geschiedt door de huurder, tenzij en voor zover uitdrukkelijk 
anders is bepaald of overeengekomen.

2.  VGV zal de noodzakelijke reparaties gedurende de huurperi-
ode aan het verhuurde materiaal verrichten, met inacht-
neming van hetgeen in de volgende leden is bepaald.

3.  In geval VGV montage-, demontage- of reparatiewerkzaam-
heden zal gaan verrichten is huurder verplicht alle hulp te 
verlenen die redelijkerwijs kan worden verlangd, zorg te dra-
gen voor de beschikbaarstelling van de naar het oordeel van 
VGV benodigde hulpkrachten, werkruimtes, hef- en trans-
portwerktuigen en verder benodigd materiaal.

4.  Ingeval van montage, demontage of reparatie van het ver-
huurde materiaal, door VGV geschied, zijn voor rekening van 
de huurder de navolgende kosten: 
a. Alle kosten (lonen, reis- en verblijfkosten e.d.) van de mon-
teurs en/of ander personeel van VGV, benevens alle kosten 
die mochten ontstaan wanneer huurder/opdrachtgever VGV 
niet in staat mocht stellen de montage, demontage of repa-
ratie op de daarvoor bestemde tijd uit te voeren en/of deze 
regelmatig voort te zetten. 
b. De extra kosten die door onwerkbaar weer mochten  
ontstaan. 
c. De kosten van bijwerkzaamheden met inbegrip van de 
daarvoor benodigde materialen.

5.  Bij reparatie van het verhuurde door VGV zullen de in het 
vorig lid genoemde kosten niet voor rekening van huurder/
opdrachtgever komen indien deze reparatie valt onder de 
garantie als omschreven in artikel 12, tenzij deze kosten zijn 
ontstaan doordat huurder/opdrachtgever VGV niet in staat 
heeft gesteld de reparatie op de daarvoor bestemde tijd uit 
te voeren en/of deze regelmatig voort te zetten.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIES
1.  De aansprakelijkheid van VGV uit hoofde van de huurover-

eenkomst of in het kader van deze overeenkomst verrichte 
werkzaamheden is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van 
de hieronder omschreven garantieverplichtingen.

2.  VGV garandeert de deugdelijkheid van het verhuurde mate-
riaal. Deze garantieverplichting strekt zich niet verder uit dan 
tot reparatie en -indien nodig- vervanging van het verhuurde 
materiaal.

3.  VGV is slechts aansprakelijk voor door huurder/opdrachtgev-
er en/of derden geleden schade, ontstaan door gebreken in 
of aan het verhuurde materiaal, van welke aard dan ook, of 
door gebrekkige uitvoering van door VGV verrichte 
werkzaamheden aan het verhuurde materiaal -waaronder 
begrepen montage, demontage, reparaties e.d, tot maximaal 
het gefaktureerde bedrag. Iedere verdere aansprakelijkheid, 
waaronder begrepen bedrijfsschade is uitgesloten.

4.  Indien deze werkzaamheden niet door VGV zijn verricht, 
draagt VGV geen aansprakelijheid voor gebreken, door 
onvoldoende of ondeskundige montage/demontage, onvol-
doende of ondeskundig gebruik door slechte bediening, 
overbelasting, onjuiste opstelling e.d. ontstaan.

5.  Indien VGV te dezer zake door derden aansprakelijk wordt 
gesteld zal de huurder/opdrachtgever VGV te dezer zake 
voor de aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende 
schade en kosten volledig vrijwaren.

6.  De uitsluiting van de aansprakelijkheid alsmede de verplicht-
ing van de huurder/opdrachtgever tot vrijwaren bedingt 
VGV evenzeer voor en ten behoeve van haar ondergeschik-
ten, ieder ander die door VGV ter zake van verhuur, leverin-
gen, montage-, demontage-, reparatie en andere werkzaam-
heden wordt gebruikt, -alsmede voor hen van wie VGV het 
verhuurde materiaal en/of onderdelen betrekt.

ARTIKEL 12. RECLAMES
1.  Reclames dient de huurder bij zichtbare gebreken aan het 

verhuurde materiaal direct bij de levering van het materiaal 
en bij niet zichtbare gebreken binnen 4 dagen na constater-
ing van het gebrek schriftelijk bij VGV in te dienen.

2.  Elke aanspraak op de in het vorige artikel genoemde garan-
ties vervalt indien: 
a. Door de huurder bij VGV niet is gereclameerd overeen-
komstig hetgeen in het vorige lid is bepaald. 
b. Door huurder zelf of door derden -zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming door VGV - herstel- of andere 
werkzaamheden aan het verhuurde materiaal zijn verricht. 
c. Door of namens huurder -zonder voorafgaande schrifteli-
jke toestemming van VGV - wijzigingen of veranderingen in 
of aan het verhuurde materiaal zijn aangebracht. 
d. Door huurder VGV niet terstond in de gelegenheid is 
gesteld de reclames te onderzoeken en eventuele gebreken 
te verhelpen. 

Van Gool Verhuurvoorwaarden   Van Gool Algemen voorwaarden   



ARTIKEL 16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1.  Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet 

anders is bepaald, zal ten aanzien van alle ges-
chillen, die mochten voorkomen ter zake van de 
verhuur van materiaal en/of het verrichten van 
werkzaamheden - zulks met inbegrip van alle 
rechtsmaatregelen ter zake van incasso of 
anderszins -de burgerlijke rechter te Haarlem- 
bevoegd zijn.

Disclaimer 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die 
wordt besteed aan de samenstelling van deze cat-
alogus en de daarin opgenomen gegevens, kan 
Van Gool verhuur geen garantie geven voor de 
volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit 
van de inhoud. Wijzigingen in prijs, model, evenals 
druk- en zetfouten voorbehouden.

info@vangoolverhuur.nl

Gaasterland 1 
1948 RG  Beverwijk

0251 29 19 19

3.  Een beslissing van de door partijen aangewezen deskun-
dige inzake een geschil omtrent de door de huurder 
geclaimde garantie is voor beide partijen bindend.

4.  Het beweerdelijke niet nakomen door VGV van garantiev-
erplichtingen ontslaat de huurder niet van de verplichtin-
gen die voor hem voortvloeien uit de huurovereenkomst. 
De omstandigheden dat VGV garantie-werkzaamheden 
uitvoert of zal uitvoereen ontslaat huurder van geen 
enkele verplichting uit de huurovereenkomst (of daarmee 
samenhangende overeenkomst), tenzij de werkzaam-
heden van dien aard zijn dat, alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, van huurder niet verwacht kon 
worden aan zijn verplichtingen te voldoen.

ARTIKEL 13. BETALING
1.  De betaling van huurtermijnen alsmede van bedragen die 

huurder/opdrachtgever ingevolge de bepalingen van 
deze voorwaarden of anderszins is verschuldigd dient te 
geschieden ten kantore van VGV of door storting op de 
post- of bankrekening van VGV, in wettig Nederlands 
betaalmiddel, zonder enige korting of schuldvergelijking - 
binnen 30 dagen na faktuurdatum.

2.  VGV heeft het recht om vooruitbetaling van of zekerhe-
idsstelling voor de betaling van de in lid 1 bedoelde ter-
mijnen of bedragen te verlangen. VGV heeft in dat geval 
het recht de uitvoering van de huurovereenkomst of de 
uitvoering van werkzaamheden op te schorten, totdat 
VGV deze vooruitbetaling heeft ontvangen of de zekerhe-
id ten genoege van VGV is gesteld.

3.  Bij niet betaling binnen 30 dagen na faktuurdatum is de 
huurder/opdrachtgever van rechtswege -zonder enige 
voorafgaande sommatie of ingebrekestelling- in gebreke 
en is hij van rechtswege gehouden een rente te ver-
goeden van 1 1/4 % per maand (waarbij een gedeelte van 
een maand voor een volle maand wordt gerekend).

4.  Alle kosten -zowel in- als buitenrechtes- door overtreding 
of niet nakoming van de bepalingen van de overeenkomst 
door de huurder aan VGV veroorzaakt, daaronder begrep-
en de kosten van de rechtskundig raadsman van VGV zijn 
voor rekening van huurder die zich ten aanzien daarvan 
zonder voorbehoud gedraagt naar de bonafide opgave 
van VGV. In geval van wanbetaling der huurtermijnen 
worden buitengerechtelijke incassokosten berekend con-
form de door de Nederlandse Orde van Advocaten daar-
toe opgestelde richtlijnen.

ARTIKEL 14. EINDE HUUROVEREENKOMST
1.  Bij het eindigen van de huurovereenkomst is huurder ver-

plicht onverwijld het verhuurde materiaal in goede staat 
aan VGV op te leveren. Het materiaal wordt geacht aan 
VGV te zijn opgeleverd indien het op het door VGV 
aangegeven magazijn door huurder is afgeleverd.

2.  Huurder is verplicht om aan VGV te vergoeden de schade 
die bij of direct na de oplevering aan het verhuurde door 
de verhuur blijkt te zijn ontstaan. Deze schade zal door 
VGV worden vastgesteld en uiterlijk binnen 10 dagen na 
de datum waarop het materiaal door huurder is opge-
leverd, schriftelijk aan huurder worden meegedeeld. 
Indien door huurder niet binnen 10 dagen na kennis 
nemen van de door VGV vastgestelde schade schriftelijk is 
geprotesteerd, staat de door VGV geconstateerde schade 
tussen partijen vast.

3.  Het vervoer van het materiaal naar het magazijn ges-
chiedt te allen tijde voor rekening en risico van de 
huurder.

4.  Indien ten aanzien van het vervoer geen speciale 
voorschriften van de huurder schriftelijk ter kennis van 
VGV zijn gebracht geschiedt het vervoer op een door VGV 
te bepalen wijze en met vervoermiddel ter keuze van 
VGV.

5.  Bij het eindigen van de huurovereenkomst is VGV te allen 
tijde bevoegd om zelf het materiaal bij huurder weg te 
halen. De hieruit voor VGV voortvloeiende kosten zijn 
voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 15. WAARBORGSOM
1.  Huurder is verplicht op eerste verzoek van VGV tot meer-

dere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting- 
en die gedurende de huur-overeenkomst en bij het eindi-
gen daarvan kunnen ontstaan, een waarborgsom tot een 
door VGV aan te geven bedrag (dat ten hoogste gelijk zal 
zijn aan de nieuwwaarde van het verhuurde materiaal) op 
een door VGV te bepalen wijze aan VGV te betalen.

2.  Het is huurder niet toegestaan de door hem gestorte 
waarborgsom te doen strekken tot betaling van door 
hem verschuldigde huurtermijnen noch in vergelijking te 
brengen met enige andere op hem jegens VGV rustende 
verplichting.

3.  VGV heeft het recht om - zodra huurder enige uit de 
huurovereen-komst voortvloeiende verplichtingen na 
eerste aanmaning door VGV niet of niet tijdig nakomt- 
zonder rechterlijke tussenkomst verhaal te zoeken op de 
waarborgsom, onverminderd op overige rechten die VGV 
ingevolge deze overeenkomst aan de nalatigheid van 
huurder ontleent. Ingeval beëindiging van de huurover-
eenkomst een batig saldo van de door huurder gestorte 
waarborgsom resteert zal deze door VGV aan huurder 
worden terugbetaald, zonder rentevergoeding, zodra 
huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Voor afhalen van bestellingen en/of balie 
verkopen zijn wij geopend van: 
maandag t/m vrijdag
van 7:00 - 16:30 uur 

Voor bestellingen en/of technische vragen 
 zijn wij bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag
van 7:30 - 17:00 uur. 

Van Gool Algemene voorwaarden   


