Gerlasco Leveringsvoorwaarden gedeponeerd onder KvK-nummer 30161143
Artikel 1 - INLEIDENDE BEPALING
1.1 Deze Gerlasco Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle (deel)leveringen, reserveringen en reparaties
van een goed, machine of uitrustingsstuk dan wel hulpgereedschappen. Elke wijziging in of afwijking van deze
voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen. De onder deze Gerlasco Leveringsvoorwaarden te
leveren zaak (zaken) wordt (worden) hierna aangeduid als het “Product” evenals zal GERLASCO hierna aangeduid
worden als “Leverancier/Verhuurder”.
1.2 Onder “Overeenkomst” wordt de schriftelijke Overeenkomst tussen partijen met betrekking tot levering/verhuur
van het Product en alle bijlagen verstaan. Dit is inclusief schriftelijk overeengekomen wijzigingen van en
toevoegingen aan de genoemde documenten. Indien in deze Gerlasco Leveringsvoorwaarden de uitdrukking
“schriftelijk” wordt gebruikt betekent dit door middel van een door beide partijen ondertekend document of door
een brief, een bevestigingsmail of elke andere door de partijen overeengekomen wijze. Het moet wel aantoonbaar
zijn dat de andere partij het ontvangen heeft.
1.3 Door ondertekening van de Koop-/Huurovereenkomst, offerte of opdrachtbevestiging (of als binnen 1 werkdag
geen reactie op bevestigingsmail gegeven is) verklaart de Koper/Huurder of bevoegde vertegenwoordiger zich
automatisch akkoord met de gemaakte afspraken en de Gerlasco Leveringsvoorwaarden.
1.4 De Overeenkomst voor Verkoop/Verhuur van een Product komt tot stand op het ogenblik zie 1.3.
1.5 De Overeenkomst gaat in op de reserveringsdatum, bij afhalen of aflevering, dan wel op het ogenblik dat de
Koper/Huurder het gekochte/gehuurde in ontvangst neemt. Bij verlenging/wijziging van een huurperiode of door
aankoop van een reeds gehuurd Product komt de Overeenkomst tot stand indien binnen een dag de
reactie/goedkeuring op de bevestigingsmail bij ons binnen is.
1.6 In algemene productdocumentatie en prijslijsten opgenomen informatie en specificaties, al dan niet in digitale
vorm, zijn slechts bindend voor zover er in de Overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
Artikel 2– VERHUUR
2.1 De huurtermijn is de termijn die overeengekomen is en vermeld staat op de Bevestigings- of Huurovereenkomst.
2.2 De Huurder is huur verschuldigd over alle werkdagen binnen de huurtermijn (en op alle gewerkte niet
werkdagen), ook als het werk door o.a. slechte weersomstandigheden of door een werkstaking stil ligt.
2.3 Bewegings-/werkurencontrole gebeurt door middel van een op- of ingebouwde GPS. Bij schade, demontage of
onklaar maken hiervan, worden over de gehele huurperiode aan huurder 20 extra bewegings-/werkuren per dag
plus alle herstelkosten in rekening gebracht.
2.4 Alleen in situaties van overmacht (bijvoorbeeld vorst) en in goed overleg met Verhuurder kan Verhuurder
besluiten toestemming te verlenen voor stilmelding van gehuurd(e) Product(en).
2.5 Indien gehuurd(e) Product(en) tijdens huurperiode voor stilstand gemeld word(t)en kan dit maximaal voor 25%
van de huurperiode. Bij langere stilstand geldt de normale huurprijs. Uitzondering hierop is vorst.
2.6 Huurder draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het op tijd, d.w.z. vooraf schriftelijk, stilmelden van
gehuurd(e) Product(en). Huurder kan niet met terugwerkende kracht alsnog gehuurd(e) Product(en) stilmelden.
2.7 Verplaatsing en gebruik van het gehuurde Product buiten de Nederlandse landgrenzen is in beginsel verboden.
Afwijking hierop is slechts mogelijk na schriftelijke overeenstemming tussen Huurder en Verhuurder.
2.8 Het is niet toegestaan dat Huurder zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder, luiken, beschermkappen of
andere onderdelen demonteert van gehuurd Product. Indien bij expertise blijkt dat dit wel gedaan is, heeft
Verhuurder het recht om aan Huurder 2 extra huurdagen plus alle herstelkosten in rekening brengen.
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2.9 Huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht,
het risico van verlies of beschadiging van gehuurd(e) Product(en). Advies is dan ook om gehuurd(e) Product(en) bij
de te gebruiken basismachine mee te verzekeren voor de vervangingswaarde! Huurder is verplicht gehuurd(e)
Product(en) te verpakken, te laden en te zekeren in overeenstemming met de aard van de Product(en) en de wijze
van transport. De Product(en) dienen zorgvuldig geladen te worden, zodat tijdens transport geen schade kan
ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.
2.10 Huurder stemt er mee in Verhuurder ten allen tijd (vrije) toegang tot gehuurd(e) Product(en) te verschaffen,
aanspraken van derden op gehuurd(e) Product(en) af te wijzen en Verhuurder hiervoor te vrijwaren.
2.11 Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaren van gehuurd(e) Product(en) dien(t)en
direct na ontdekking schriftelijk aan Verhuurder te worden medegedeeld, dit aangezien gehuurd(e) Product(en) ten
allen tijde eigendom blijft/blijven van Verhuurder.
2.12 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van
Verhuurder.
2.13 Enige storing in de werking van gehuurd(e) Product(en) dient bij ontdekking direct aan Verhuurder gemeld te
worden.
2.14 Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van gehuurd(e) Product(en). Wanneer Huurder niet kan
aantonen dat het bedienend personeel voldoende kundig is en bevoegd, word(t)en schade(s) ontstaan door
onzorgvuldig, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik, op de Huurder verhaald. Bedienende personen moeten de
minimale leeftijd van 16 jaar hebben.
2.15 Het is verboden gehuurd(e) Product(en), zonder schriftelijke toestemming, te gebruiken in verontreinigende
zones of materialen welke nadelige gevolgen hebben voor de humane gezondheid (bijvoorbeeld radioactieve of
chemische materialen).
2.16 Huurder is ten tijde bij afleveren, ophalen, ingebruikstelling of aanvang er zelf verantwoordelijk voor dat er een
tekenbevoegd persoon aanwezig is. Huurovereenkomst en/of documenten moet(en) ook door deze tekenbevoegd
perstoon ondertekend word(t)en.
2.17 Huurder mag gehuurd(e) Product(en) alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor het is ingericht. Schade die is
ontstaan door oneigenlijk gebruik van gehuurd(e) Product(en) is voor rekening van de Huurder. De bedienings-,
veiligheids- en gebruikersinstructies dienen ten allen tijde in acht te worden genomen.
2.18 Een waarborgsom kan van Huurder verlangd worden en wordt retour gedaan na ontvangst van onherroepelijke
betalingen van alle aan Huurder verzonden facturen. Tevens behoudt Verhuurder het recht om het bedrag van de
waarborgsom te verrekenen met reeds openstaande facturen.
2.19 Huurder stemt er mee in gehuurd(e) Product(en) op het overeengekomen tijdstip bij Verhuurder terug te
bezorgen in dezelfde staat als waarin Huurder gehuurd(e) Product(en) heeft ontvangen bij aanvang van de huur.
Huurder dient gehuurd(e) Product(en) gereinigd te retourneren. Extra gemaakte arbeidsuren en kosten
voortvloeiend uit het nalaten van reiniging worden in rekening gebracht. De kosten van een bekeuring en/of
eventuele gevolgschade, na het meegeven van vervuilde goederen (losliggende lading) aan Verhuurder, worden ook
aan Huurder doorberekend.
2.20 Huurder dient bij aanvang een goed en geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel
te kunnen overleggen.
2.21 De Huurovereenkomst eindigt op het moment dat gehuurd(e) Product(en) is/zijn ontvangen door Verhuurder.
Pas na het volledig retourneren van alle goederen/onderdelen zullen de huurkosten worden stopgezet.
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Artikel 3 - TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN
3.1 Alle tekeningen en technische bescheiden, met betrekking tot het Product of de productie daarvan, door een
partij aan de andere beschikbaar gesteld vóór of na de totstandkoming van de Overeenkomst, blijven eigendom van
de partij die deze beschikbaar heeft gesteld. Door een partij ontvangen tekeningen, technische bescheiden of andere
technische informatie mogen niet zonder toestemming van de andere partij voor enig ander doel worden gebruikt
dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld. Deze informatie mag niet zonder toestemming van de partij die het
beschikbaar heeft gesteld anderszins worden gebruikt of worden gefotokopieerd, gereproduceerd, overhandigd of
medegedeeld aan een derde.
3.2 Uiterlijk op de dag van de levering verstrekt Leverancier/Verhuurder kosteloos aan Koper/Huurder de informatie,
die deze laatste nodig heeft voor de montage, de inbedrijfstelling, het gebruik en het onderhoud van het Product.
Van deze informatie wordt één exemplaar verstrekt. Leverancier/Verhuurder is niet verplicht productietekeningen
van het Product of van reserveonderdelen te verstrekken.
Artikel 4 - AANSPRAKELIJKHEID VERKOOP
4.1 Leverancier is verplicht tot het wegnemen van elk gebrek of non-conformiteit (hierna genoemd(e) “gebrek(en)”),
voortvloeiend uit verkeerd ontwerp of materiaal of uit slecht vakmanschap, zulks in overeenstemming met de
bepalingen van art. 4.2 tot en met 4.13.
4.2 De aansprakelijkheid (Garantie) van Leverancier, bij optredende gebreken, is bij nieuwe producten beperkt tot
maximaal één jaar of 500 werkuren (welke eerst bereikt is) na levering. Wanneer een gebruikt Product wordt
verkocht ouder dan 1 jaar en jonger dan 5 jaar geldt er een aansprakelijkheids-/garantietermijn van 3 maanden of
100 uur (welke eerst bereikt is). Bij verkoop van een gebruikt Product ouder dan 5 jaar is de garantietermijn dus
verlopen! Ook op reparatie aan een niet door ons geleverd Product wordt door ons geen garantie verstrekt.
4.3 Optredende gebreken worden zo spoedig mogelijk schriftelijk door Koper bij Leverancier gemeld. Deze melding
dient in ieder geval uiterlijk binnen twee dagen plaats te vinden. De melding bevat een duidelijke beschrijving en
foto’s van het gebrek.
4.4 Indien Koper een gebrek niet binnen de in de art. 4.3 genoemde termijn schriftelijk aan Leverancier meldt,
verliest hij/zij het recht op het wegnemen van het gebrek. Indien het gebrek schade kan veroorzaken, informeert
Koper de Leverancier onmiddellijk schriftelijk. Koper draagt het risico van schade die voortvloeit uit verzuim van
zodanige kennisgeving.
4.5 Zodra Leverancier een melding volgens art. 4.3 ontvangt, moet het gebrek zo spoedig mogelijk en voor eigen
rekening gerepareerd worden, zulks in overeenstemming met art. 4.1 tot en met 4.13. Reparatie van het gebrek of
onderdeel van het Product wordt uitsluitend bij Leverancier op locatie uitgevoerd of bij een door Leverancier
aangesteld gespecialiseerd servicepunt. Leverancier is verplicht tot herstel van het Product of door aan Koper een
deugdelijk gerepareerd onderdeel of een vervangingsonderdeel te leveren.
4.6 Indien Leverancier niet binnen redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. 4.5 is nagekomen, kan
Koper in een schriftelijke mededeling een laatste termijn stellen voor de nakoming door Leverancier van zijn
verplichtingen. Indien Leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan Koper voor
rekening en risico van Leverancier de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren door
een derde. Indien reparatiewerkzaamheden met succes door Koper of door een derde worden uitgevoerd is
Leverancier, door vergoeding van de door Koper gemaakte redelijke kosten, ontslagen van alle aansprakelijkheid
voor het genoemde gebrek.
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4.7 Indien ondanks de melding van Koper voorzien in art. 4.3 geen gebrek wordt gevonden, waarvoor Leverancier
aansprakelijk is, heeft Leverancier recht op vergoeding van de voor hem als gevolg van deze melding ontstane
kosten.
4.8 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt het noodzakelijke vervoer, naar Leverancier en terug, van het
Product en/of gedeelten daarvan, voor het wegnemen van gebreken, waarvoor Leverancier aansprakelijk is, voor
rekening en eigen risico van Koper. Koper dient de aanwijzingen van Leverancier met betrekking tot dit vervoer in
acht te nemen.
4.9 Koper draagt voor eigen rekening zorg voor het schoon, zonder verontreinigingen, aanleveren van het Product.
4.10 Tenzij anders is overeengekomen komen bijkomende kosten van reparatie, demontage, montage en vervoer,
die voor Leverancier ontstaan doordat het Product zich op een andere plaats dan de in het contract genoemde
bestemming of - indien geen plaats van bestemming is genoemd - de plaats van levering bevindt, ten laste van
Koper.
4.11 Gebrekkige onderdelen worden bij vervanging ter beschikking van Leverancier gesteld en worden zijn
eigendom.
4.12 Leverancier is slechts aansprakelijk voor gebreken die optreden bij gebruiksomstandigheden die voorzien zijn bij
adequaat gebruik van het Product. De aansprakelijkheid van Leverancier omvat niet de gebreken die het gevolg zijn
van slecht onderhoud, onjuiste montage of onjuist gebruik of van wijzigingen aan het Product, die zonder
schriftelijke toestemming van Leverancier zijn uitgevoerd. De aansprakelijkheid van Leverancier omvat evenmin
normale slijtage en kwaliteitsvermindering.
4.13 Onverminderd de bepalingen van art. 4.1 tot en met 4.12, is Leverancier gedurende ten hoogste één jaar vanaf
het begin van de in art. 4.2 genoemde termijn aansprakelijk voor gebreken in enig onderdeel van het Product.
4.14 Op slijtage onderhevige onderdelen (slijtdelen) wordt geen garantie verstrekt.
4.15 De aansprakelijkheids-/garantietermijn is niet overdraagbaar aan derden (door bijvoorbeeld doorverkoop aan
andere gebruiker), hierbij zijn als uitsluitingen financiële partijen en/of dienstverlening welke bij aankoop betrokken
zijn. Ook loopt deze termijn wel door als dit is afgesproken met de partij welke voor ons als dealer of wederverkoper
fungeert.
Artikel 5 - AANSPRAKELIJKHEID VERHUUR
5.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking aan Verhuurder te worden
gemeld. Huurder is gehouden de aan gehuurd(e) Product(en), door zijn toedoen of door omstandigheden die
rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan Verhuurder te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade aan
onderdelen en/of toebehoren aan het van Verhuurder gehuurd(e) Product(en). Daarnaast blijft Huurder
aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Verhuurder geleden schade. De door Verhuurder gemaakte
expertise, ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan gehuurd(e) Product(en),
komt rechtstreeks voor rekening van Huurder.
5.2 Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of
waardeloos maken van gehuurd(e) Product(en), onderdelen of toebehoren schuld heeft. Huurder is verplicht
preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van gehuurd(e) Product(en), gezien het feit dat
Huurder een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.
5.3 Voor zoekgeraakte goederen, die later toch nog door Huurder gevonden en teruggebracht worden, betaald
Huurder de verschuldigde huurprijs verminderd met de al in rekening gebrachte vervangingswaarde.
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5.4 Alle schades, reparaties, onderhoud of defecten aan gehuurd(e) Product(en) worden hersteld of uitgevoerd in de
werkplaats van Verhuurder door Verhuurder.
Artikel 6 – EINDE/OPSCHORTING OVEREENKOMST
6.1 Onverminderd andere bepalingen in deze Gerlasco Leveringsvoorwaarden met betrekking tot opschorting, heeft
elke partij het recht de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten, indien uit de omstandigheden
duidelijk blijkt dat de andere contractpartij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Een partij die de
uitvoering van de Overeenkomst opschort, deelt dit onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij mede.
6.2 De Overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken koop-/huurtermijn. Indien Koper/Huurder
tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of
liquidatie van het bedrijf van de Koper/Huurder, kan Leverancier/Verhuurder de Koop-/Huurovereenkomst
beëindigen, zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van
Leverancier/Verhuurder op vergoeding van kosten, nadeel en rente.
6.3 In voornoemde gevallen is Leverancier/Verhuurder ten allen tijde, zonder ingebrekestelling of aankondiging
vooraf, gerechtigd het gekocht(e)/ gehuurd(e) Product(en) bij de Koper/Huurder terug te halen
(eigendomsvoorbehoud). Koper/Huurder is verplicht om aan Leverancier/Verhuurder de door haar gewenste
medewerking te verlenen. Leverancier/Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig nadeel welke door Koper/Huurder
of derden, in verband met terughalen van Product(en) c.q. het beëindigen van de Koop-/Huurovereenkomst, wordt
geleden.
Artikel 7 - SCHADE EN VERLIES
7.1 Tenzij anders in deze Gerlasco Leveringsvoorwaarden is vermeld, is een partij niet tegenover de andere
aansprakelijk voor productieverlies, gederfde winst, vermindering van gebruiksmogelijkheden, commerciële schade
of voor welke gevolgschade of indirecte schade dan ook.
7.2 Leverancier/Verhuurder is niet aansprakelijk na levering, door het Product en een door ons uitgevoerde
reparatie aan een niet door ons geleverd Product, voor enige veroorzaakte schade aan eigendommen, die ontstaat
terwijl het Product in het bezit van Koper/Huurder is.
7.3 Leverancier/Verhuurder kan door Koper/Huurder nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte
schade (ook niet na ingebrekestelling) indien Leverancier niet, niet juist of te laat de gekocht(e)/gehuurd(e)
Product(en) ter beschikking van de Koper/Huurder stelt. Indien bestelde Product(en) niet voorradig zijn behoudt
Leverancier/Verhuurder zich het recht voor om in overleg een (tijdelijk) alternatief te leveren dat beschikt over
dezelfde c.q. vergelijkbare capaciteiten.
7.4 Leverancier/Verhuurder verplicht zich tot het leveren van Product(en) in goede staat van onderhoud aan
Koper/Huurder. Bij het aantoonbaar niet nakomen hiervan, nadat Koper/Huurder dit schriftelijk heeft kenbaar
gemaakt aan Leverancier/Verhuurder en hierdoor aantoonbaar stilstand of achterstand oploopt, kan de Koop/Huurovereenkomst eenzijdig ontbonden worden. Leverancier/Verhuurder kan door Koper/Huurder nooit
aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade welke Koper/Huurder hier mogelijk door heeft (ook
niet na ingebrekestelling).
7.5 Leverancier/Verhuurder kan door Koper/Huurder nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte
schade (ook niet na ingebrekestelling) als gekocht(e)/gehuurd(e) Product(en) defect raken tijdens de huurperiode of
na de aankoop.
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Artikel 8 - PRIJZEN
8.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Leverancier/Verhuurder in rekening brengt zijn de op het moment van
aanbieding c.q. van het tot stand komen van de Overeenkomst geldende prijzen.
8.2 Prijzen zijn exclusief BTW, onderhoud, brandstof, olie, transport, verzekering evenals andere op de
Overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven.
8.3 Koop-/Huurprijzen gelden per stuk tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
8.4 Indien zich na het uitbrengen van een aanbieding binnen de gestelde geldigheid in één der prijsbepalende
factoren een prijswijziging voordoet is Leverancier/Verhuurder gerechtigd de aanbieding dienovereenkomstig aan te
passen, zelfs indien de Overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
8.5 Deze prijswijzigingen geeft Koper/Huurder het recht om de Overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en
binnen twee dagen na ontvangst van onze desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft
Koper/Huurder geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
Artikel 9 – BETALING
9.1 Voor iedere betaling geldt standaard een betalingstermijn van maximaal 30 dagen na factuurdatum.
9.2 Een aanbetaling (betaling bij opdracht) of een betaling per direct dient onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 2
dagen op rekening van de Leverancier bijgeschreven te zijn.
9.3 Koper is verplicht alle facturen te hebben voldaan vóór de afhaling en/of aflevering van het betreffende Product,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.4 Leverancier/Verhuurder behoudt zich het recht om een incassoprocedure op te starten, wanneer Koper/Huurder
verzuimd te betalen. De kosten voor deze procedure komen voor rekening van de Koper/Huurder.
9.5 Alle door Leverancier/Verhuurder gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een
geschil met Koper/Huurder, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van Koper/Huurder. De
buitengerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Leverancier/Verhuurder ter zake van de procedure
betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat, zijn voor rekening van
Koper/Huurder.
9.6 Als (aan)betaling niet op tijd door Leverancier/Verhuurder is ontvangen, conform de afgesproken
betalingstermijn, zullen de kortingen welke vermeld staan op offerte, aanbieding en/of factuur komen te vervallen.
Na het verlopen van het betalingstermijn zal de op de factuur genoemde nettoprijs (na korting) niet meer gelden en
zal worden uitgegaan van de brutoprijs als genoemd.
9.7 Indien Koper/Huurder met bonnen of andere door Koper/Huurder verplichte documenten werkt, welke nodig
zijn voor acceptatie van de koop-/huurfactuur, draagt Koper/Huurder zelf de verantwoordelijkheid voor het goed
functioneren van dit systeem. Koper/Huurder is zelf verantwoordelijk voor een correcte vlotte aanlevering hiervan
aan Leverancier/Verhuurder en dient bonnen uiterlijk binnen twee werkdagen te overleggen.
9.8 Indien de Koper/Huurder zijn (volledige) betalingsverplichting niet binnen 30 dagen na factuurdatum nakomt,
verkeert hij van rechtswege in verzuim. In geval van voornoemd verzuim kan Leverancier/Verhuurder de Koop/Huurovereenkomst buitengerechtelijk beëindigen en de gehuurd(e)/verkocht(e) Product(en) terstond terughalen.
Dit geldt tevens ook al is er reeds een gedeelte betaald. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door
Leverancier/Verhuurder geleden schade komen voor rekening van de Koper/Huurder. Leverancier/Verhuurder is niet
aansprakelijk voor enig nadeel welke door Huurder of derden, in verband met terughalen van het goed c.q. het
beëindigen van de Koop-/Huurovereenkomst, wordt geleden.
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Gerlasco Leveringsvoorwaarden gedeponeerd onder KvK-nummer 30161143
Artikel 10 - LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
10.1 De afgesproken levertijd gaat in op het moment dat Overeenkomst door Koper/Huurder en
Leverancier/Verhuurder schriftelijk is geaccepteerd. Bovendien moet, als hier om gevraagd wordt, de aanbetaling bij
de Leverancier/Verhuurder binnen zijn. Tevens moeten alle bonnen, inkoopdocumenten en financiële
goedkeuringen aan Leverancier/Verhuurder overlegd zijn, zodat er voor levering en (restant)betaling niets meer
gestagneerd kan worden.
10.2 De in de Verkoop-/Huurovereenkomst genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale
termijn, ook niet indien deze door Koper/Huurder uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is
Leverancier/Verhuurder dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Onder leveringstermijn wordt
mede verstaan reparatietermijn.
10.3 De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch
verlengd met een periode(n) wanneer:
-er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de levering tijdelijk
verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Leverancier/Verhuurder kan worden toegerekend.
-Koper/Huurder in één of meer verplichtingen jegens Leverancier/Verhuurder tekortschiet of er gegronde vrees
bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet.
-Koper/Huurder Leverancier/Verhuurder niet in staat stelt de Overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich
onder meer voor indien Koper/Huurder in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering
benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
10.4 Levering geschiedt vanaf locatie Leverancier/Verhuurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle
zaken worden vervoerd voor rekening en risico van Koper/Huurder, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt.
10.5 Deelleveringen zijn toegestaan.
Artikel 11 – INRUIL
11.1 Indien Koper/Huurder een ingeruild Product blijft gebruiken in afwachting van de levering van het door hem
bestelde Product, zijn alle kosten m.b.t. het eerstgenoemde Product en eventuele waardevermindering daarvan voor
zijn rekening.
Artikel 12 – SLOTBEPALING
12.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met door Koper/Huurder of
opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Utrecht (of een andere welke Leverancier/Verhuurder aangeeft) onder exclusieve toepassing van
Nederlands Recht.
12.2 Eigen voorwaarden van Koper/Huurder of opdrachtgever zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de
Koper/Huurder of opdrachtgever uitdrukkelijk naar verwezen.
12.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen in een door
beide partijen getekende Overeenkomst.
12.4 Koper/Huurder en Leverancier/Verhuurder zijn vrij om publicatiemateriaal, waaronder foto’s en films, van
gekocht(e)/gehuurd(e) Product(en) en omgeving te publiceren voor reclame en promotie.
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