
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden TopRent BV 
 

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden voor alle 
aanbiedingen, leveranties, uitvoering en overige verbintenissen, welke direct of indirect verband houden met de 
bedrijfsactiviteiten van TopRent  BV, gevestigd te [7102 AL] Winterswijk aan het Handelscentrum no. 8, hierna te 
noemen verhuurder. 

 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 
56007744 
 
Verhuurder verhuurt tenten, markt-, braderie- en partykramen, alsmede overige zaken daarmee verband 
houdende. Deze zaken worden geleverd aan huurder, zijnde de natuurlijke- of rechtspersoon die aan verhuurder 

hiertoe opdracht heeft gegeven. 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door verhuurder binnen het kader 
van de bedrijfsactiviteiten worden aangegaan. Wijziging van deze voorwaarden lopende de huurperiode, dient 
door verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
 
Eventuele algemene voorwaarden van huurder zullen slechts van toepassing zijn, voor zover deze niet in strijd 
zijn met de onderhavige voorwaarden en/of verhuurder zich met de toepassing daarvan schriftelijk uitdrukkelijk 
akkoord heeft verklaard. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene 
voorwaarden van verhuurder. 
 
Aanbiedingen 

1. Alle door verhuurder gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding, doch 
worden vrijblijvend gedaan. 

2. De opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting en andere eventuele heffingen van 
overheidsweg, alsmede eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld 
of overeengekomen. 

3. De aanbieding is één en ondeelbaar. Een samengestelde prijsopgave verplicht verhuurder niet tot 
nakoming van een deel van de in de aanbieding begrepen prestatie tegen een overeenkomstig deel van 
de opgegeven prijs, tenzij partijen anders overeenkomen. 

4. Indien de aanvaarding [op ondergeschikte punten] afwijkt van het aanbod, dan is verhuurder daaraan 
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 
tenzij verhuurder anders aangeeft. 

 
Overeenkomst 

5. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door huurder. 
6. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 
7. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de [ver]huurperiode, tenzij uit de aard of strekking 

daarvan voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. 
8. Verhuurder kan de overeengekomen prijzen bindend voor huurder verhogen, indien hiertoe redelijkerwijs 

aanleiding bestaat. Te denken valt aan tussentijdse verhoging van de grondstofprijzen, prijsstijgingen 
van overheidswege etc. Indien verhuurder de prijzen verhoogt binnen drie maanden nadat de 
overeenkomst is totstandgekomen, dan heeft huurder recht de overeenkomst te ontbinden. 

 
Uitvoering 

9. Verhuurder verplicht zich jegens huurder om hem/haar de prestatie te leveren conform de kwaliteit en 
hoeveelheid als nader in de aanbieding omschreven. 

10. Verhuurder bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Verhuurder heeft het recht 
bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan huurder, te laten verrichten door derden. 

 

Het gehuurde   

11. Het gehuurde dient gebruikt te worden overeenkomstig de bestemming. 
12. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en 

aldus na afloop van de huur weer op te leveren. 
 
Onderhoud en herstel 

13. De kosten van onderhoud en herstel, uit welken hoofde ook noodzakelijk, doch niet dan na overleg met 
verhuurder te verrichten, zijn ten laste van huurder. 

14. Verhuurder heeft het recht om met in nader overleg te regelen frequentie controle op het onderhoud van 
het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen. 

 
Verplichtingen van de huurder 

15. Huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van 
huurder. 

16. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet of tegen betaling is niet toegestaan. 



17. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht 
wordt daardoor eigendom van verhuurder. 

18. Gedurende de huurperiode is alle risico van het gehuurde voor huurder, de verhuurder zal in geen geval 
voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden 
gesteld. 

19. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde 
toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder of derden of wel van 
overmacht. 

20. Door huurder wordt een voldoende vlak terrein, dat ontdaan is van obstakels en zwerfvuil, voor plaatsing 
van de tent en/of ander materiaal aangewezen. De toegang tot het terrein en het terrein zelf zullen in 
dusdanige staat zijn, dat de plaats van de tent en/of het andere materiaal met vrachtwagens en 
aanhangers te bereiken is. Niet voldoen aan deze verplichting leidt tot aansprakelijkheid van huurder 
voor de daaruit voortvloeiende kosten en verplichtingen. 

21. Indien voor plaatsing van het gehuurde een vergunning is vereist zal de huurder er zorg voor dragen dat 
een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een 
aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningaanvraag voort gekomen kosten worden door de huurder 
gedragen. 

22. Huurder is verplicht verhuurder in te lichten omtrent de omstandigheden, zoals onder andere de ligging 
van niet zichtbare kabels en leidingen zodat verhuurder in staat is de opdracht zonder schade uit te 
voeren.  

23. De huurder is gehouden, schade ontstaan door de niet-naleving van de in het voorgaande lid bedoelde 
verplichtingen en voorts alle schade door hem onrechtmatig aan verhuurder veroorzaakt te vergoeden, 
een en ander onverminderd de verplichting van verhuurder de schade voor zover dat in redelijkheid van 
haar kan worden gevergd, af te wenden of te beperken. 

24. De huurder vrijwaart verhuurder tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade berokkend aan niet 
zichtbare eigendommen, als kabels en leidingen, tenzij ligging daarvan aan verhuurder juist en duidelijk 
was aangegeven of de nodige instructies ter vermijding van schade zijn verstrekt. 

25. Voor niet schoongemaakte artikelen zal verhuurder schoonmaakkosten in rekening brengen. 
 

Annulering 

26. De huurder kan de overeenkomst tot twee maanden voor de leveringstermijn annuleren, tenzij anders 
overeengekomen. 

27. In geval van annulering dient de huurder de door verhuurder in redelijkheid gemaakte kosten ten 
behoeve van de tussen partijen gesloten overeenkomst te voldoen. 

28. De kosten van de annulering bedragen in ieder geval:                                                                                     
50 % van de overeengekomen huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 2 maanden tot 1 maand 
voor het ingaan van de overeengekomen huurperiode, 60 % van de overeengekomen huurprijs indien de 
annulering plaatsvindt binnen 1 maand tot 1 week voor het ingaan van de huurperiode, 80 % van de 
overeengekomen huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 week voor het ingaan van de 
huurperiode. 

 
Betaling 

29. Indien er bij de verhuurder een redelijk vermoeden bestaat dat huurder niet tot betaling overgaat of kan 
overgaan, is zij bevoegd haar prestatie uit te stellen totdat huurder zekerheid voor de betaling heeft 
verschaft. Huurder is zelf aansprakelijk voor de door deze vertraging eventueel te lijden schade. Tevens 
is huurder aansprakelijk voor de door verhuurder hierdoor te lijden schade. 

30. Betaling van de fakturen dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening binnen veertien 
dagen na faktuurdatum. Betaling geschiedt in Euro’s. Huurder is bij niet betaling in verzuim door het 
verstrijken van voormelde [fatale] betalingstermijn. Indien huurder in verzuim is, worden alle fakturen 
onmiddellijk volledig opeisbaar. 

31. Vanaf de datum van het verstrijken van de voormelde betalingstermijn zal huurder de wettelijke rente zijn 
verschuldigd. Tevens zal huurder, indien betaling na een eerste schriftelijke herinnering of aanmaning 
uitblijft, als buitengerechterlijke kosten verschuldigd zijn een bedrag te berekenen naar het gebruikelijke 
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 250 Euro. 

32. Voor het geval verhuurder haar vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies 
daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is de huurder gehouden de met deze procedure 
gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van verhuurder ter zake van 
buitengerechtelijke kosten, te vergoeden. 

33. Door huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten 
en vervolgens van opeisbare fakturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de betaling 
betrekking heeft op een latere faktuur. 

34. Bij niet tijdige betaling van een of meer fakturen zal verhuurder bij latere diensten contante betaling dan 
wel voorschotbetaling kunnen verlangen. 

 
Klacht  

35. Huurder zal het gehuurde terstond na afgifte, bij installatie door verhuurder na installatie, nauwgezet op 
eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond 



na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan verhuurder melden, een en ander op straffe 
van verval van recht om op manco’s en/of gebreken die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen 
worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden 
kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een 
beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan verhuurder te 
worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal verhuurder ongedaan maken door aanvulling 
respectievelijk, naar keuze van verhuurder, reparatie of vervanging. 

36. Alleen manco’s en gebreken, die overeenkomstig het in voorgaande bepaalde tijdig zijn gemeld, geven 
een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door huurder, maar dat slechts indien verhuurder 
na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een 
aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voorzover instandhouding van de 
overeenkomst in redelijkheid niet van huurder kan worden gevergd. 

37. Een klacht als hiervoor bedoeld schort de betalingsverplichting van huurder niet op. 
38. Eventuele rechtsvorderingen, die huurder jegens verhuurder heeft uit welke hoofde dan ook, dient op 

straffe van verval van alle rechten te worden ingesteld binnen een jaar nadat de klacht aan verhuurder is 
kenbaar gemaakt. 

 
Garantie/aansprakelijkheid 

39. Verhuurder verstrekt garantie op door haar geleverde zaken gedurende de [ver]huurperiode. Huurder 
heeft volgens de verleende garantie recht op herstel van de zaak, danwel vervanging indien herstel niet 
mogelijk blijkt te zijn. Het staat verhuurder vrij de zaak te vervangen in plaats van te herstellen. Op deze 
garantie kan geen beroep worden gedaan, indien de zaak niet is behandeld conform de in het verkeer 
geldende opvattingen ten aanzien van het gebruik ervan. 

40. Verhuurder is jegens huurder slechts aansprakelijk voor door haar veroorzaakte schade die op enigerlei 
wijze verband houdt met dan wel veroorzaakt is door niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, indien 
en voor zover die aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door verhuurder gesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Op schriftelijk verzoek van huurder zal verhuurder een kopie van 
haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering en daarvan deel uitmakende voorwaarden aan huurder ter 
beschikking stellen. 

41. Verhuurder is, behoudens indien schriftelijk anders is bepaald, beperkt aansprakelijk voor schade, welke 
is veroorzaakt door handelen of nalaten van hulp of andere personen en/of zaken welke door verhuurder 
bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zoals tentbouwers. Verhuurder is in dat geval 
uitsluitend aansprakelijk voor schade tot een bedrag per gebeurtenis van maximaal vijf maal het 
faktuurbedrag betrekking hebbende op de werkzaamheden waarbij de schade zich heeft voorgedaan. 

42. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van hulp of 
andere personen en/of zaken welke door  huurder bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 

43. Hoe dan ook is verhuurder nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen 
stagnatie in de geregelde gang van zaken in een onderneming van huurder, die op enigerlei wijze 
verband houdt met dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door of 
in opdracht van verhuurder. 

44. Het gebruik van de door verhuurder verhuurde zaken is door haar niet controleerbaar. Verhuurder is 
derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei schade welke voortvloeit uit een gebruik dat afwijkt van de 
door verhuurder verstrekte gegevens of dat blijk geeft van onoordeelkundigheid. 

 
Overmacht 

45. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid buiten de macht van verhuurder gelegen, van 
dien aard dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van verhuurder kan worden gevergd. 
In dat geval is verhuurder voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 

 
Ontbinding 

46. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem/haar een of meer andere 
bepalingen van deze overeenkomst niet of niet volledig worden nagekomen, wanneer conservatoir of 
executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op een gedeelte 
daarvan of op de hierbij aan hem/haar in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer 
door huurder surséance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder in staat van faillissement 
geraakt, wanneer hij/zij overlijdt of onder curatele wordt gesteld of Nederland metterwoon mocht 
verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn of door  het enkel plaats grijpen van één 
der gemelde omstandigheden verhuurder het recht te zijner keuze om zonder nadere sommatie ofwel te 
vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijn met kosten, ofwel de onderhavige 
huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te verklaren en de verhuurde zaken onverwijld weer tot 
zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van de huurder vergoeding van kosten, schaden en 
rentes te vorderen en onverminderd haar rechten ingevolge de wettelijke regels inzake toerekenbare 
tekortkoming. 

47. Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op 
huurders roerende of onroerende zaken of op onderhavige aan hem/haar verhuurde zaken of een 
gedeelte daarvan, voorts van zijn/haar  faillissement, zijn/haar aanvragen om surséance van betaling en 
onder curatelestelling of zijn/haar voornemen Nederland metterwoon te verlaten, alsmede om de 



beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de 
onderhavige overeenkomst. 

 
Bijzondere bepalingen 

48. Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is Nederlands recht van 
toepassing. 

49. Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen welke uit de overeenkomst 
voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter. 

50. Bij eventuele geschillen in de Nederlandse en een tekst van deze voorwaarden in een andere taal heeft 
de Nederlandse tekst voorrang. 

 

  

  
  


