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ALGEMENE VOORWAARDEN BOOGAARD VERHUUR BV GOES 
 
1. Algemeen  
- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van en met Boogaard Verhuur BV Goes. De wederpartij wordt 
geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.  
2. Offerte  
- Op verzoek kan Boogaard Verhuur BV Goes vrijblijvend offertes en prijsaanbiedingen doen. Deze zijn geldig gedurende 30 
dagen, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW. 
3. Annuleringen  
- Ontbinding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Boogaard Verhuur BV Goes is mogelijk in bepaalde omschreven 
gevallen. Reeds gemaakte kosten of de kostprijs van voorbereidingen van de overeenkomst kunnen worden doorberekend aan 
de wederpartij. Helaas zien wij ons genoodzaakt bij reservering van tenten annuleringskosten in rekening te brengen Bij 
annulering binnen 2 maanden vooraf 25% van de afgesproken prijs, bij 1 maand vooraf 28% van de afgesproken prijs, binnen 2 
weken 30% van de afgesproken prijs. Voor klein materiaal is dit 10%. 
4. Overeenkomst/tijdsduur klein materiaal 
- Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde tijdsduur. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van een 
dag als een gehele dag.  
- Voor al het gehuurde kleine materiaal geldt dat afhalen en terugbrengen dient te geschieden binnen de door Boogaard 
Verhuur BV Goes bekend gemaakte openingstijden.  
- Zaken kunnen op de dag van ingaan van de huurovereenkomst na overleg worden opgehaald bij Boogaard Verhuur BV Goes.  
- Zaken moeten de dag na beëindiging van de huurovereenkomst voor 12.00 uur zijn geretourneerd bij Boogaard Verhuur BV 
Goes. 
5. Overeenkomt tentverhuur 
- Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Boogaard Verhuur BV Goes het recht 
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
- De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Boogaard Verhuur BV Goes aangeeft dat deze noodzakelijk 
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst tijdig aan Boogaard Verhuur BV Goes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens niet tijdig aan Boogaard Verhuur BV Goes zijn verstrekt heeft Boogaard Verhuur BV Goes het recht de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke 
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Dit geldt eveneens indien door de opdrachtgever helpers zijn toegezegd 
bij het opzetten en afbeken van een tent en deze niet of niet in voldoende mate aanwezig zijn. Boogaard Verhuur BV Goes 
heeft dan het recht de overeengekomen huurprijs met 40% te verhogen. 
- Boogaard Verhuur BV Goes is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Boogaard Verhuur BV 
Goes is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid 
voor haar kenbaar behoorde te zijn. 
5. Wijzigen van de overeenkomst tentverhuur 
-Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te 
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 
dienovereenkomstig aanpassen. 
- Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de 
uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boogaard Verhuur BV Goes zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de 
hoogte stellen. 
- Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben zal Boogaard 
Verhuur BV Goes de opdrachtgever hierover tevoren inlichten, Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Boogaard Verhuur 
BV Goes daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium 
tot gevolg heeft. 
- In afwijking van bovenstaande zal Boogaard Verhuur BV Goes geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de 
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 
6.Betaling 
- Tenzij anders overeengekomen geschieden betalingen achteraf netto contant. 
- Alle kosten voortvloeiende uit reparaties voortkomende uit enige oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, 
worden aan de wederpartij in rekening gebracht.  
-Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
- Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever inclusief de buitengerechtelijke 
incassokosten die geacht zullen worden tenminste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 150.00 bedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Pagina 2 

 
  

7. Aansprakelijkheid 
Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de gehuurde goederen zou 
kunnen ontstaan, is Boogaard Verhuur BV Goes niet aansprakelijk. Huurder zal Boogaard Verhuur BV Goes terzake voor alle 
aanspraken van derden vrijwaren.  
- Alle verzekerbare risico’s dienen vanaf het moment van afgifte van het materieel uit het depot van Boogaard Verhuur BV Goes 
door huurder te worden verzekerd bij een solide maatschappij.  
-Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen onbeheerd in een vervoermiddel te laten. Indien het transport van de 
goederen door Boogaard Verhuur BV Goes wordt verzorgd zijn de goederen tijdens dit transport verzekerd.  
-Zodra de materialen van Boogaard Verhuur BV Goes op locatie zijn, is opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en 
beschadiging daarvan.  
- Indien de opdrachtgever bij de oplevering van de door Boogaard Verhuur BV Goes verrichte werkzaamheden geen 
bemerkingen maakt, wordt opdrachtgever geacht het materiaal en/of de werkzaamheden te hebben goedgekeurd en heeft de 
oplevering plaatsgevonden.  
8. Overmacht  
-Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Boogaard 
Verhuur BV Goes zijn toe te rekenen. Hieronder zullen ( indien en voorzover deze  omstandigheden de nakoming onmogelijk 
maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Boogaard Verhuur BV Goes, 
wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Boogaard Verhuur BV Goes, niet voorzienbare stagnatie bij 
toeleveranciers of andere derden waarvan Boogaard Verhuur BV Goes afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 
- Boogaard Verhuur BV Goes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die ( verdere) 
nakoming verhindert intreedt nadat Boogaard Verhuur BV Goes haar verbintenis had moeten nakomen. 
- Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Boogaard Verhuur BV Goes opgeschort. Indien de periode waarin door 
overmacht nakoming van de verplichtingen door Boogaard Verhuur BV Goes niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn 
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
- Indien Boogaard Verhuur BV Goes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of 
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te 
factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter 
niet als het al uitgevoerde c.q. uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft. 
9. Verplichtingen van de huurder  
- De huurder dient de gehuurde goederen als een goede huisvader te behandelen en te verzorgen, een en ander conform de 
aanwijzingen van ons personeel, meegegeven gebruiksaanwijzingen en andere bepalingen hieromtrent uit de Algemene 
Voorwaarden of de huurovereenkomst.  
- De huurder dient zelf de goederen bij Boogaard Verhuur BV Goes af te halen en op gebreken te controleren. Na beëindiging 
van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen terstond terug te bezorgen, in dezelfde staat (behoudens normale 
slijtage) waarin deze zijn geleverd. Op verzoek brengen wij de goederen thuis. 
- Indien de gehuurde goederen niet tijdig worden geretourneerd, zal voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen te laat 
geretourneerd zijn de dagprijs in rekening worden gebracht.  
- Indien huurder buiten staat is, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan Boogaard Verhuur BV Goes terug te 
(laten) bezorgen, dient huurder aan Boogaard Verhuur BV Goes een schadevergoeding te betalen, ter grootte van de 
vervangingswaarde van de gehuurde goederen.  
- Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de goederen aan derden af te staan of te verhuren.  
10. Verplichtingen Boogaard Verhuur BV Goes 
- Boogaard Verhuur BV Goes verricht de overeengekomen werkzaamheden volgens de eisen van goed vakmanschap en met 
inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van de overheid. 
 11. Geschillen  
- Bij strijd tussen de bepalingen uit deze samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden is de 
tekst van laatstgenoemde beslissend.  
- Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde 
Nederlandse rechter.  
- Partijen kiezen domicilie te Middelburg. 
12.Wijzigen van de voorwaarden. 
- Boogaard Verhuur BV Goes is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking 
op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Boogaard Verhuur BV Goes zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de 
opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is  medegedeeld treden wijzigingen tegen de opdrachtgever 
in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 


