Algemene voorwaarden van Metesco Nederland BV
1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.1. Definities:
- Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden, vanaf 1-1-2018
- Leverancier: Metesco Nederland BV of namens wie deze Voorwaarden op duidelijk kenbare en juiste wijze worden of zijn
toegepast, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s),
- Wederpartij: iedere (rechts)persoon, personenvennootschap of andere entiteit die met Leverancier een overeenkomst sluit of
aan wie door of namens Leverancier een aanbod of offerte wordt of is gedaan of gericht.
1.2. Alle door of namens Leverancier gedane aanbiedingen, aangeboden offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering
daarvan, worden beheerst door deze Voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen plaatsvinden indien
schriftelijk door Leverancier en Wederpartij anders is overeengekomen.
1.3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan onderhavige wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Daarbij
is de titel, vorm of benaming van andere algemene voorwaarden niet leidend. Door aanvaarding van een door of namens
Leverancier gedaan aanbod, levering, of verrichte diensten aanvaardt Wederpartij onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van
toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden als in dit Artikel bedoeld is uitgesloten.
1.4. Voor zover relevant doet Wederpartij uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.
2.
Aanbiedingen.
2.1. Iedere door of namens Leverancier gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt Leverancier niet, behalve indien
door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld is of partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2.2. Door of namens Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders, termijnen en andere gegevens zijn zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld maar binden Leverancier niettemin slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk
door Leverancier zijn bevestigd.
2.3. Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte (mondelinge) informatie, brochures, catalogi, prijslijsten en folders,
en alle daarin of daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van ontwerpen, tekeningen of andere afbeeldingen,
modellen, monsters, tabellen, schema’s, of software e.d., en alle andere verstrekte gegevens en informatie blijven eigendom
van Leverancier tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het gebruik van het materiaal en deze gegevens en informatie
dient strikt beperkt te blijven tot eigen gebruik door Wederpartij in het kader van de aan Leverancier verstrekte opdracht. Op
eerste verzoek van Leverancier dienen alle hier bedoelde gegevens en informatie terstond aan Leverancier te worden
geretourneerd.
2.4. In het aanbod genoemde prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.
3.
Totstandkoming overeenkomst en de inhoud ervan
3.1. Voor acceptatie van Wederpartij als nieuwe klant verstrekt zij schriftelijk aan Leverancier alle gewenste informatie zoals
bijvoorbeeld een uittreksel uit het handelsregister en een geldig BTW nummer.
3.1. Een overeenkomst, tussen Leverancier en Wederpartij komt tot stand op het moment dat Leverancier de aanvaarding van
een opdracht of order van Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd.
3.2. Voor werkzaamheden waarvoor gezien hun aard, omvang of tijdsbestek waarin een en ander tot stand komt, geen offerte
of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat door of namens
Leverancier daadwerkelijk met de uitvoering of uitlevering van de overeenkomst wordt begonnen. In een dergelijk geval wordt
de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.
3.3. Indien een aanbod of offerte niet-vrijblijvend is omdat er een bindende aanbiedingstermijn gesteld is, komt de
overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod of de offerte door Wederpartij tijdig geaccepteerd is.
3.4. Bij geschillen is de omvang en inhoud van de overeenkomst zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging of factuur
leidend.
3.5. Leverancier is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst; de kosten hiervan
zullen aan Wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
3.6. Een eventuele wijziging, algehele annulering of gedeeltelijke annulering van een opdracht, order of reservering, op verzoek
van Wederpartij, kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier plaatsvinden. Dit slechts op
voorwaarde dat de reeds door Leverancier verrichte werkzaamheden geheel door Wederpartij vergoed worden. In dit geval is
Leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan Wederpartij door te berekenen en de levertijd opnieuw
vast te stellen. Het tarief voor bijvoorbeeld werkzaamheden kan daarom hoger kan zijn dan bedragen genoemd in de
geannuleerde of deels geannuleerde overeenkomst;
3.7. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de verstrekking door Wederpartij te verlangen van voldoende zekerheid terzake van
de tijdige voldoening door Wederpartij aan diens betalingsverplichtingen en overige verplichtingen. Bij weigering heeft
Leverancier het recht haar diensten of werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
4.
Prijzen Algemeen.
4.1. Door Leverancier vermelde en/of geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van druk- of zetfouten.
4.2. De door leverancier aangegeven prijzen zijn:
- gebaseerd op de ten tijde van aanbod of offerte respectievelijk op de orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen,
loonkosten, sociale- en overheidslasten, transportkosten, assurantiepremies en andere kosten.
- gebaseerd op levering vanaf fabriek of magazijn van Leverancier;
- exclusief BTW, invoerrechten, en andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief kosten van kalibratie- en of ijkcertificaten, verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering; en - exclusief kosten
van montage, installatie en inbedrijfstelling en instructie.
- vermeld in Euro's
4.3. Leverancier is gerechtigd om beneden een bepaalde factuurwaarde administratiekosten in rekening te brengen.
5.
Prijzen Huurovereenkomsten.
5.1. In aanvulling op hetgeen dat algemeen met betrekking tot de prijs bepaald is, geldt voor huurovereenkomsten dat:
- de huurtarieven gebaseerd zijn op de geldende verhuurprijslijst van Leverancier;
- huur verschuldigd is met ingang van de dag waarop de goederen een vestiging van Leverancier verlaten;
- de huur doorloopt op zaterdag en zon- en feestdagen en eindigt op de dag waarop de goederen een vestiging van Leverancier
zijn binnengebracht;
- Een verhuurdag duurt 24 uur vanaf 7.30 uur op enige werkdag met een gebruiksperiode van 8 uur;
- Langere inzet dan 8 uren wordt naar inzicht van Leverancier verrekend tegen geldend dagtarief;
- De dag van leveren en dag van retourneren geldt als gehele huurdag.
- Een weektarief geldt voor de duur van 7 werkdagen van 24 uur, ingaande op enige dag om 7.30 uur, waarna, ingeval van
huur langer dan 7 dagen, het meerdere naar rato wordt verrekend tegen dagtarief.
5.2. Certificaten, keuringsrapporten of kalibratie rapporten worden tegen vergoeding verstrekt.
5.3. De huurprijs wordt gefactureerd vanaf de overeengekomen periode op de dag van vertrek van de goederen bij Leverancier.
Na retournering in de vestiging van vertrek van het gehuurde wordt gefactureerd telkens rond de 1e of de 15e van een maand,
of na ontvangst van de goederen.
6.
Levering van (huur)goederen en levertijd.
6.1. Levering van (huur)goederen op een door Wederpartij opgegeven plaats geschiedt uitsluitend tegen betaling. Leveringen
vinden plaats langs verharde wegen, op goed toegankelijke adressen op begane grondniveau en waar voldoende
parkeergelegenheid is.
6.2. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat gedurende de afgesproken bezorgperiode, namens gemachtigde, iemand aanwezig is
voor het in ontvangst nemen van te leveren goederen. Leverancier heeft daarbij het recht op inzage in een identificatiebewijs te
verlangen en gegevens daaruit vast te leggen alvorens tot afgifte over te gaan. Bij gebreke van aanwezigheid of identificatie
heeft Leverancier het recht om het te leveren goed mee terug te nemen, de kosten en alle andere kosten waaronder wachturen
komen voor rekening van Wederpartij.
6.3. Huurgoederen worden gekeurd en gekalibreerd naar inzicht van Leverancier. Kalibratierapporten worden door Leverancier
vastgelegd in herleidbare rapporten. Een dergelijk kalibratie rapport geeft een beeld van de toleranties (momentopname) op
het moment van kalibreren en zijn geen waarborg voor exact gelijke waarden op later tijdstip na de kalibratie. Een kalibratie
geldt nooit voor toekomstige perioden na de overdracht. Wederpartij aanvaart een herkalibratie adviesinterval voor
huurgoederen die soms groter kan zijn dan een gebruikelijke 12 maanden. Leverancier baseert deze interval op grond van het
aantal gemeten en vastgelegde afwijkingen gedurende eerder gebruik. Leverancier levert op speciaal verzoek, en tegen
vergoeding en indien Wederpartij hiermee akkoord gaat, een kalibratie rapport dat een herkalibratie adviesdatum kleiner dan 12
maanden heeft. Leverancier kan op verzoek van Wederpartij in het kader van een af te sluiten huurovereenkomst een
geaccrediteerde ijk- of kalibratie verklaring leveren voor de te huren apparatuur indien Wederpartij deze gebruikt of toepast
voor selectieve metingen en of keuringen. Deze nieuwe kalibratie is dan specifiek uitgevoerd voor en onderdeel van de
overeenkomst en wordt tegen overeen te komen vergoeding uitgevoerd.
6.4. Als leveringstijdstip geldt het moment dat de goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats waar deze moeten worden
geleverd; het voorgaande geldt ook indien Leverancier de goederen moet bedienen, monteren, installeren en/of in bedrijf
stellen.
6.5. Leverancier is gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten en deze delen afzonderlijk te factureren. In dat geval is
Wederpartij verplicht de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig het in deze Voorwaarden bepaalde.
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6.6. Door of namens Leverancier bij de aanbieding of offerte opgegeven leveringstermijnen zijn niet fataal. Dit betekent dat
Wederpartij bij niet-tijdige levering Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke dient te stellen voordat Leverancier in
verzuim zal kunnen zijn.
6.7. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft Wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te
ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of
leveringstermijn zullen partijen met elkaar eerst in overleg treden.
6.8. Indien (huur)goederen niet door Wederpartij worden afgenomen, of indien Wederpartij een overeengekomen afroeptermijn
niet in acht neemt, is Leverancier toch gerechtigd de desbetreffende goederen aan Wederpartij te factureren. Daarnaast kan
Leverancier deze goederen naar eigen inzicht, doch geheel voor rekening en risico van Wederpartij op (doen) slaan of aan een
derde verhuren of verkopen. Verder komt de Leverancier het recht toe om, naar eigen keuze, nakoming te vorderen of de
overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier, in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen.
7. Transport en verpakking.
7.1. Leverancier bepaalt geheel naar eigen inzicht de wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal door.
7.2. Specifieke wensen van Wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport, waaronder mede begrepen verplaatsing
binnen het bedrijf of bedrijfsterrein, worden slechts uitgevoerd tegen vergoeding. Leverancier heeft het recht afwijkende
wensen die niet vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen weigeren.
7.3. Huurgoederen worden geleverd in duurzame verpakking, transportcases of andere apparaat-specifieke emballage ter
bescherming in het dagelijks gebruik. Extra emballage als pallets, kratten, dozen, folie en andere verpakkingen, dienende als
extra bescherming voor transport voor de te leveren goederen worden door Leverancier tegen geldende tarieven doorbelast
aan Wederpartij en worden niet teruggenomen.
8.
Eigendomsvoorbehoud.
8.1. Alle geleverde goederen blijven (goederenrechtelijk) eigendom van Leverancier tot op het moment van volledige betaling
van al hetgeen Wederpartij, uit welke hoofde ook, aan Leverancier verschuldigd is.
8.2. Bij huurgoederen kan eigendom nooit overgaan op Wederpartij.
8.3. De in lid 1 genoemde volledige betaling omvat ook hetgeen Wederpartij aan Leverancier verschuldigd geworden is na de
totstandkoming van de overeenkomst met inbegrip van alle renten en kosten. In geval van een rekening-courant verhouding zal
aldus de eigendom van het geleverde aan Leverancier verblijven tot het moment waarop al het verschuldigde betaald is.
8.4. Wederpartij is verplicht goederen die nog aan Leverancier toekomen, zodanig van andere goederen afgescheiden te houden
dat zij gemakkelijk en duidelijk als goed van Leverancier kunnen worden herkend. Het is Wederpartij verboden kenmerkende
aspecten (stickers, merktekens, etc.) te verwijderen van deze goederen zo lang zij nog niet definitief eigenaar geworden is.
8.5. Wederpartij dient Leverancier onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op het goederen van Leverancier, indien zij
in staat van faillissement geraakt, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Leverancier dreigen te worden
aangetast. Wederpartij dient aanspraken van derden op de goederen af te wijzen en Leverancier hiervoor te vrijwaren
8.6. Wederpartij stemt er mee in Leverancier te allen tijde toegang te (doen) verschaffen tot de in eigendom voorbehouden
goederen. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming vooraf.
9.
Controle van (huur)goederen.
9.1. Wederpartij controleert bij ontvangst tijdens afhalen of direct na levering via de in/externe transporteur de (huur)goederen.
Indien tekortkomingen niet binnen 2 uur na levering of ophalen per e-mail, fax, telefonisch of persoonlijk gemeld zijn, worden
de goederen geacht Wederpartij in goede orde, zijnde: compleet, zonder schade of beschadigingen en in werkende staat, te
hebben bereikt.
9.2. Huurgoederen worden gekeurd en gekalibreerd bij binnenkomst / retourontvangst naar inzicht van Leverancier.
Meetinstrumenten waarbij geconstateerde afwijkingen die leiden tot buiten fabrieksspecificatie liggen of justering aanleiding zijn
om dit te zien als schade. Kalibratierapporten van kort na het moment van ontvangst en voor justering worden door Leverancier
desgewenst getoond aan Wederpartij.
9.3. Bij retournering van het gehuurde aan Leverancier worden de goederen pas bij terugkomst in vestiging in Ridderkerk van
Leverancier gecontroleerd. Het moment van afhalen van de goederen op een locatie of retourneren in een satelietlokatie van
leverancier is daarom niet te beschouwen als het controlemoment van leverancier. Indien wederpartij bij de controle aanwezig
wil zijn, kan hij dit vooraf kenbaar maken.
9.4. Binnen 24 uur nadat de goederen bij Leverancier met schade en of mankementen en of afwijkingen geretourneerd zijn, kan
Wederpartij een afspraak te maken om het gehuurde zelf te controleren zonder dat hieraan verder rechten kunnen worden
ontleend.
10.
Gebruik en onderhoud van huurgoederen.
10.1. Wederpartij wordt verondersteld een ter zake kundig gebruiker te zijn en verplicht zich ertoe het gehuurde overeenkomstig
(Arbo) regelgeving te gebruiken. Huurapparatuur is voor verhuur gekeurd door Leverancier overeenkomstig Arbo regelgeving.
Een keuringsrapport/certificaat kan mee worden geleverd.
10.2. Indien het gehuurde afgehaald wordt zal de werking, op verzoek, getoond worden. In alle andere situaties verplicht
Wederpartij zich de bij de apparatuur behorende handleidingen, voorschriften of verklaringen te lezen alvorens de goederen te
gebruiken teneinde het gehuurde kundig te gebruiken. Mochten zulke documenten missen dan dient Wederpartij dit onverwijld
binnen 2 uur na ontvangst te melden.
10.3. Goederen die door Wederpartij voor langere periode zijn gehuurd of een op het instrument aangegeven kalibratie
adviesdatum overschrijden zullen tijdig voor onderhoud bij Leverancier worden aangeboden. Dit betekent dat de goederen in
ieder geval binnen een termijn die is voorgeschreven door de Arbowet - dan wel korter indien de gebruiksintensiteit dit vereist
en/of wat volgt uit Arbowetgeving en of wat op het instrument of bijbehorende adviesinterval – bij leverancier aangeboden
wordt.
10.4. Wederpartij voert zelf nooit geen reparaties of onderhoud uit aan de apparatuur.
10.5. Apparatuur is normaliter verzegeld. Een verbroken verzegeling betekent dat Leveranciers gerechtigd is het instrument te
controleren en Wederpartij de hiermee gepaard gaande kosten zal vergoeden.
11.
Retournering huurgoederen.
11.1. Retournering van het gehuurde vindt plaats na het verstrijken van de huurtermijn in de vestiging waarvandaan de
Leverancier de goederen heeft geleverd of laten leveren. Indien Wederpartij het gehuurde niet volledig retourneert is zij van
rechtswege en zonder enige aanmaning in gebreke.
11.2. Indien Wederpartij goederen wenst te laten afhalen door Leverancier dient deze dit minimaal 36 uur van tevoren te
melden. Voor berekening van deze termijn zijn zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen uitgesloten. De goederen dienen
op de ophaaldag vanaf 8.00 uur gereinigd en geordend gereed te staan waarbij een contactpersoon, mobiel nummer van de
contactpersoon en afhaal locatie aan Leverancier is verstrekt voor het afhalen.
11.3. Wederpartij heeft de verplichting de goederen gereinigd, geordend en volledig (inclusief accessoires wo. Software en
handleidingen) te retourneren. Extra kosten die Leverancier maakt in verband met reinigen, ordenen en volledigheid kunnen
doorbelast worden aan Wederpartij. Deze extra kosten zijn vastgesteld op minimaal de huurprijs van een dag, zonder dat
daarmee de huurovereenkomst verlengd wordt, en onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding
11.4. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is Wederpartij een vergoeding verschuldigd van minimaal de
huurprijs van een dag met een opslag van 15%, onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding. De
huurovereenkomst blijft in stand tot het moment van teruggave.
11.5. Bij geschillen over de vraag of volledige retournering plaatsgevonden heeft, is de aflever- of retourbon leidend. Door
Wederpartij dient uitdrukkelijk aangetoond te worden dat de goederen niet zijn afgegeven of opgehaald conform de op afleverof retourbon aangegeven/overeengekomen aantallen of specificaties.
11.6. Wanneer goederen op enige dag voor 10.00h worden binnengebracht bij Leverancier zal deze dag niet worden belast aan
Wederpartij.
12.
Garantie/Service.

Omvang garantie

12.1. Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde garandeert Leverancier de werking van geleverde
goederen (hierna: de garantie).
12.2. Bij verkoop geldt de garantie voor nieuwe producten voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de levering dan wel
voor de duur die fabrikant met Leverancier is overeen gekomen. Garantie voor door Leverancier elders ingekochte goederen
wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrekt (verstrekken). Voor producten die
niet nieuw zijn, geldt slechts een garantie indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
12.3. Bij verhuur geldt een garantieperiode gelijk aan die van de overeengekomen huurtermijn.
12.4. Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie.
12.5. Alle garantieaanspraken vervallen indien:
- Wederpartij wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten dan wel verzegeling verbreekt;
- het geleverde niet nauwkeurig is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde voorschriften;
- het geleverde op andere wijze naar inzicht Leverancier onoordeelkundig is gebruikt, behandeld of vervoerd;
- in of ten aanzien van het geleverde een softwareaanpassing heeft plaatsgevonden die niet door Leverancier is geschied;
- het geleverde is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd; of
- het geleverde is gebruikt op een wijze welke voor Leverancier redelijkerwijs niet was te verwachten.
- Wederpartij een of meer van diens verplichtingen niet nakomt.

Inhoud van service

12.6. Gebreken aan geleverde goederen die onder de garantie vallen worden hersteld of er wordt een vervangend product
geboden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Leverancier. Vervanging vindt slechts plaats indien de gebreken naar het
oordeel van Leverancier of de fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten of tekortkomingen van gebruikte materialen
waardoor de goederen voor Wederpartij onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn
bestemd.
12.7. Garantiewerk wordt uitgevoerd bij Leverancier tijdens normale werkuren. Leverancier is gerechtigd
garantiewerkzaamheden buiten zijn eigen bedrijf te (laten) verrichten indien dit in het belang is van die werkzaamheden of het
verrichten van dergelijke werkzaamheden in het bedrijf van Leverancier redelijkerwijs niet mogelijk of wenselijk is. Leverancier
beoordeelt van welke situatie sprake is.
12.8. Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan Leverancier te worden toegezonden of ter
plaatse ingeleverd te worden. Leverancier retourneert deze daarna voor rekening van Wederpartij. Indien Leverancier buiten

het eigen bedrijf garantiewerk dient te (laten) verrichten is Leverancier gerechtigd de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten
aan Wederpartij in rekening te brengen, alsmede de eventuele kosten van transport, verpakking en verzekering en de kosten
van de te gebruiken beproevingsapparatuur en –materialen en te leveren nieuwe certificaten en of rapporten.
12.9. Indien blijkt dat aan Leverancier voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle
gemaakte kosten voor rekening van Wederpartij, ook tijdens de garantieperiode.
13.
Aansprakelijkheid voor schade aan (huur)goederen.
13.1. De aansprakelijkheid voor schade aan (huur)goederen gaat over op Wederpartij op het moment van inladen of afgifte van
de goederen ten behoeve van het transport naar Wederpartij of de door Wederpartij aangeduide plaats. In geval van huur
eindigt de aansprakelijkheid op het moment dat de goederen op een vestiging van Leverancier ingeleverd zijn en niet eerder
dan nadat de goederen gecontroleerd zijn op compleet zijn, werking, schade of afwijkingen, ook ingeval het transport
uitgevoerd wordt door Leverancier of een door leverancier ingeschakelde transporteur en/of een door Wederpartij
ingeschakelde partij.
13.2. Ongeacht wat verder mocht zijn afgesproken ten aanzien van aansprakelijkheden, zal het in- en uitladen, het vervoer
(transport) en de montage, installatie, en inbedrijfstelling van de goederen te allen tijde voor risico en rekening van Wederpartij
zijn, ook wanneer huurgoederen worden geleverd of opgehaald door Leverancier of door haar ingeschakelde derden.
13.3. In geval van huur heeft Wederpartij de verplichting om schade, verlies of verontreiniging de verplichting uiterlijk binnen 3
uur na ontvangst aan Leverancier te melden.
13.4. Wederpartij verplicht zich ertoe om bij schade aan het gehuurde de Leverancier te vergoeden voor alle gemaakte kosten.
Daaronder vallen in ieder geval het reparatiebedrag (inclusief manuren, materiaalkosten, revisie, keuring, justering en
kalibratie), huur voor vervangende goederen en eventuele kosten derden. Uitgangspunt is om de goederen in gelijke staat te
brengen als vóór het voorval, dan wel, bij verlies of onherstelbaarheid, de nieuwwaarde te vergoeden.
13.5. Indien Wederpartij verloren goederen alsnog terugbrengt, dient Wederpartij de verschuldigde huur te betalen over de
gehele periode tot aan terugbrengen. Indien niet nadelig voor Leverancier wordt dit verrekend met de reeds betaalde
nieuwwaarde, zulks ter beoordeling van en acceptatie door Leverancier.
13.6. Wederpartij is verplicht het gehuurde te verzekeren en preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal,
verlies of schade.
13.7. Wederpartij zal geen huurgoederen buiten de Europese Unie vervoeren en indien bij overtreding hiervan is Wederpartij
volledig aansprakelijk voor schade, kosten, en gevolgen voortvloeiende uit overtreden van deze bepaling.
13.8. Bij huur komen de kosten voor van het vaststellen van schade, verlies, vermissing of verontreiniging van/aan het gehuurde
voor rekening van Wederpartij. Wederpartij verklaart stemt er mee in dat bij een door Leverancier geschat schadebedrag aan
goederen van meer dan Є 500,-, eventueel onderzoek wordt uitgevoerd door een door Leverancier aangewezen erkend
expertisebureau en bij een schade beneden
Є 500,- onderzoek wordt uitgevoerd door Leverancier of door Leverancier aan te wijzen specialist.

Reparatie van schade niet vallend onder garantie

13.9. Alle voortkomende vervangings- en reparatiekosten die niet onder garantie vallen komen voor rekening van Wederpartij.
13.10. Na retourneren van het gehuurde in verband met gebreken, spant Leverancier zich in om binnen 48 uur, niet zijnde zonen feestdagen, Wederpartij schriftelijk een schadebegroting te verschaffen. Indien schade niet direct is vast te stellen volgt
binnen eerdergenoemde termijn informatie over de termijn waarbinnen een begroting verwacht kan worden.
13.11. Schade die niet door Leverancier is te begroten en/of vast te stellen wordt uitbesteed aan gespecialiseerde derden, die
hun schadebegroting naar Leverancier zenden.
13.12. Bij verzending van de schadebegroting wordt Wederpartij verzocht schriftelijk akkoord te gaan met de schadebegroting.
Wederpartij wordt aansluitend hierop in gelegenheid gesteld binnen 24 uur na ontvangst van deze melding, niet zijnde zon- en
feestdagen, de constateringen te verifiëren met oog op inschakelen van haar eigen verzekeraar, zonder dat hieraan enige
verdere rechten aan kunnen worden ontleend. Indien Wederpartij binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding
van de schade beschouwd en zal Leverancier overgaan tot onmiddellijke reparatie of vervanging.
13.13. Bij reparaties die langer duren dan 20 kalenderdagen factureert Leverancier schade ter dekking van gemiste huur. Deze
schade bedraag per 21ste kalenderdag 75% van het oorspronkelijke huurbedrag over de periode dat het object niet bij
Leverancier is. De kosten worden achteraf aan wederpartij gefactureerd per 14 dagen.
13.14. Beschadigde goederen, of onderdelen, waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende maximaal 15 dagen na
datering van de schadefactuur ter bezichtiging van Wederpartij gehouden.
14.
Aansprakelijkheid van Leverancier.
14.1. Behalve indien uit dwingend recht anders mocht voortvloeien, is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van
schade, van welke aard dan ook. Daaronder valt onder meer (gevolg)schade aan goederen, personen, of het bedrijf van
Wederpartij dan wel enige derde. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, (indirecte) schade jegens Wederpartij of derden door
transport, opslag, bewaring, montage, installatie, aansluitingen, in werking stellingen, uitgevoerde metingen, meetresultaten,
inwerkingstelling, boetes, claims, lasten, belastingen, het missen van winstkansen, inbreuk op intellectuele eigendom, of
verhuur van een goed.
14.2. Wederpartij vrijwaart Leverancier uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen welke zijn gebaseerd of verband houden
met in dit artikel genoemde aansprakelijkheden, voor zover er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Leverancier.
14.3. Leverancier spant zich in de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer
aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, en bij overschrijding daarvan is Leverancier niet gehouden tot enige
vergoeding van (vertraging) schade.
14.4. Indien Leverancier bij montage, het bedrijfs gereed maken of de installatie van goederen behulpzaam is, zonder dat dit
uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks steeds geheel voor risico van Wederpartij.
14.5. Ter zake van verstrekte adviezen is Leverancier slechts aansprakelijk voor voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen
daarin, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen bedongen
en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.
14.6. Eventuele (dwingendrechtelijke) aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade
en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier wordt vergoed. Zo
nodig verstrekt Leverancier op verzoek van Wederpartij informatie tot welk bedrag Leverancier verzekerd is. Indien Leverancier
geen of onvoldoende dekking heeft ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering is eventuele aansprakelijkheid van
Leverancier te allen tijde beperkt tot het voor het in het desbetreffende geval gefactureerde netto factuurbedrag.
14.7. Voldoening aan garantieverplichtingen, uitkering door de verzekeraar van Leverancier, of betaling door Leverancier (met
inachtneming van het onder lid 5 bedoelde maximum) van de vastgestelde schade geldt als enige schadevergoeding. Voor het
overige vrijwaart Wederpartij Leverancier uitdrukkelijk en volledig.
14.8. Onverminderd hetgeen in dit Artikel bepaald is, verjaart elk vorderingsrecht tot schadevergoeding na verloop van één jaar
nadat de schade zich heeft gemanifesteerd, is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of
onderkend.
14.9. Ten aanzien van goederen die Leverancier van een derde betrokken heeft, zullen toepasselijke contracts- of
garantiebepalingen ook gelden jegens Wederpartij, indien en voor zover Leverancier zich daarop beroept.
14.10. Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die nodig zijn
voor levering van verkochte of verhuurde goederen tijdig en in de juiste vorm zijn verkregen. De kosten verbonden aan de
verkrijging van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. zijn voor rekening van Wederpartij.
14.11. Het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. als hiervoor bedoeld zal worden beschouwd als
een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) aan de zijde van Wederpartij, doch zal Wederpartij niet ontslaan van nakoming
van haar verplichtingen jegens Leverancier.
14.12. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade of boetes die (in)direct worden veroorzaakt door het ontbreken van enige
vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. als hiervoor bedoeld. Wederpartij vrijwaart Leverancier tegen aanspraken en
vorderingen die verband houden met dergelijke schade
15. Overmacht (Niet Toerekenbare Tekortkoming).
15.1. In aansluiting op het wettelijke begrip wordt als ”overmacht” beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis,
waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van
Leverancier tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak
of gebeurtenis Leverancier redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van
Leverancier ligt of waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen. Bijvoorbeeld: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang,
bijzondere waterstanden, overstroming, storm, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking,
arbeidsonrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of
anderszins bemoeilijken; storing aan transportmiddelen; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid
van energie; storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf; storing of vertraging in of van,
of onderbreking of beëindiging van leverantie van onderdelen, reserveonderdelen en overige artikelen; niet-nakoming van enige
verbintenis door een schuldenaar of contractspartner van Leverancier; technische storingen en/of mankementen, vertraging,
storing of reparatie van machines, materiaal, apparatuur, gereedschap en/of instrumenten; en de gevolgen van enige
omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis als bedoeld in 15.12 van deze voorwaarden.
15.2. Indien Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens Wederpartij na te komen, en de
overmachtsituatie naar het oordeel van Leverancier van blijvende of langdurige aard is:"
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- kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden
gevolgen.
-is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of
gebeurtenis die de overmachtsituatie veroorzaakt zich niet langer voordoet.
- is Leverancier gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen hij zal nakomen, alsmede de mate, de
hoogte en volgorde waarin dit zal gebeuren.
15.3. Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens Leverancier ter uitvoering van de
overeenkomst met Wederpartij gepresteerd is voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis optrad
of is gebleken.
16.
Intellectuele eigendomsrechten.
16.1. Wederpartij mag door of namens Leverancier (bij)geleverde software in de ruimste zin, randapparatuur, technische
gegevens, gebruik en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en
informatie alleen voor eigen (intern) gebruik aanwenden.
16.2. Indien onverhoopt mocht blijken dat een door Leverancier aan Wederpartij verkocht of verhuurd goed in Nederland
inbreuk maakt op een recht van industriële of intellectuele eigendom van een derde, en Wederpartij te dier zake wordt
aangesproken, is Wederpartij verplicht Leverancier daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Leverancier zal dan
naar eigen keuze of het recht verschaffen, het goed zodanig wijzigen dat dit geen inbreuk meer maakt, óf een vervangend goed
leveren dat geen inbreuk maakt (indien beschikbaar).
17.
Betaling & waarborgsom.
17.1. De betaling dient uiterlijk binnen de wettelijke dertig dagen na factuurdatum of aanvang van de dienstverlening te
geschieden middels overmaking op bankrekening van Leverancier. Indien de dienstverlening buiten toedoen van Leverancier is
vertraagd geldt voor de aanvang van de betalingstermijn de eerder overeengekomen aanvangsdatum.
17.2. Bij een huurovereenkomst wordt het verschuldigde huurbedrag vooruit betaald of achteraf per factuur.
17.3. De in lid 1 genoemde termijn is een wettelijke en fatale termijn.
17.4. Iedere betaling van Wederpartij dient eerst ter voldoening van door hem verschuldigde rente en incassokosten, en pas
nadien ter voldoening van openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, aldus te beginnen met de oudste openstaande
vordering.
17.5. Indien Wederpartij niet op rekening huurt bij Leverancier wordt een borgsom gevraagd. De hoogte van de borgsom wordt
vastgesteld in evenredigheid met de reële waarde van het gehuurde. De borgsom geldt niet als vooruitbetaling op de
verschuldigde huur, tenzij partijen overeenkomen de overeenkomst te beëindigen. Indien Wederpartij geen borgsom stelt kan
Leverancier de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
17.6. De waarborgsom wordt gecrediteerd indien vaststaat dat Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
17.7. Indien Wederpartij op rekening koopt / huurt, is zij voor het versturen van rekeningen beneden EUR 75,00 exclusief BTW.
administratiekosten verschuldigd.
17.8. De op de bank- en giroafschriften van Leverancier aangegeven dag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag
waarop de betaling is geschied.
18.
Verzuim; rente en kosten.
18.1. Wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim door het verloop van de betalingstermijn van dertig dagen.
18.2. In geval van verzuim van Wederpartij is Leverancier gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijke op te zeggen c.q. te
ontbinden onverminderd het recht van Leverancier tot: het vorderen van schadevergoeding, het terugnemen van verhuurde
goederen, het nemen van overige (rechts)maatregelen, verrekening en het recht om nakoming te vorderen.
18.3. In geval van verzuim is elke met de overeenkomst verbonden vordering welke Leverancier op Wederpartij heeft ineens en
dadelijk opeisbaar
18.4. Indien betaling niet tijdig geschiedde is Wederpartij met ingang van de dag waarop de betalingstermijn verstreken is aan
Leverancier automatisch handelsrente vermeerderd met 5%.
18.5. Alle te maken buitengerechtelijke kosten inclusief de kosten door Leverancier te maken voor rechtsbijstand en juridisch
advies, komen voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door Wederpartij
verschuldigde bedrag, doch tenminste EUR 300,00 inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van
Leverancier om vergoeding door Wederpartij van de werkelijk gemaakte incasso-kosten te vorderen indien deze meer mochten
bedragen dan genoemde 15%.
18.6. Wederpartij is niet bevoegd tot verrekening, dan wel opschorten van de op haar rustende betalingsverplichting.
19.
Retentierecht.
19.1. Op alle goederen welke zich van of namens Wederpartij onder Leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak of reden
daarvan, heeft Leverancier een retentierecht zolang Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier heeft
voldaan.
19.2. Leverancier is gehouden de goederen bedoeld in lid 1 volgens goed koopmansgebruik te beheren of doen beheren, maar
Wederpartij of derden kunnen geen recht op (schade)vergoeding doen gelden in geval van tenietgaan, verlies van goederen, of
schade aan die goederen buiten schuld van Leverancier. Aansprakelijkheid voor die goederen blijft bij Wederpartij
20.
Beëindiging overeenkomst.
20.1. In geval van een huurovereenkomst eindigt deze na retour ontvangen van de gehuurde goederen, voor zover de
huurgoederen dan volledig terug geleverd zijn aan Leverancier.
20.2. Leverancier kan een overeenkomst met Wederpartij onmiddellijk opzeggen indien Wederpartij:
- faillissement aanvraagt of dit verleend wordt;
- verzoek tot surséance van betaling indient of dit verleend wordt;
- beslag op vermogen van Wederpartij gelegd wordt;
- een rechtspersoon of personenvennootschap is en deze geliquideerd of ontbonden wordt.
21.
Annulering door Wederpartij.
21.1. Wederpartij heeft het recht de opdracht of overeenkomst zonder kosten te annuleren indien Leverancier:
- na overschrijding van de levertijd een nieuw overeengekomen redelijke levertijd wederom en zonder rechtvaardigingsgrond
overschrijdt, voor zover Wederpartij schriftelijk vóór de overeengekomen nieuwe leveringstermijn heeft verklaard afname te
zullen weigeren bij hernieuwde overschrijding;
- niet binnen een redelijke termijn aan zijn leveringsverplichting kan voldoen en dit heeft kenbaar gemaakt aan Wederpartij.
Eventuele hiermee verbonden schade van Wederpartij wordt slechts vergoed in geval van opzet of grove schuld van de
leverancier.
21.2. Leverancier mag alle reeds gemaakte kosten uit de overeenkomst doorberekenen aan Wederpartij wanneer met
instemming van Leverancier de overeenkomst gewijzigd of (gedeeltelijk) geannuleerd wordt. Verrichte werkzaamheden kunnen
in dat geval tegen normaal gebruikelijk tarief gefactureerd worden welk tarief hoger kan zijn dan eerder overeengekomen is.
22.
Wijzigingen in overeenkomst.
22.1. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en beide partijen in
de wijziging(en) hebben toegestemd.
23.
Titels van de Artikelen.
23.1. De titels van de Artikelen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing en overzichtelijkheid daarvan te
vergemakkelijken, doch hebben geen andere betekenis; deze titels zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de
interpretatie van deze Voorwaarden.
24.
Toepasselijk recht; geschillen.
24.1. Op alle overeenkomsten door of namens Leverancier, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en alle andere internationale regelingen waarvan uitsluiting is toegestaan.
24.2. Alle geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet in der
minne zijn opgelost, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank Rotterdam, waar mogelijk locatie Dordrecht.
24.3. Het onder lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van Leverancier om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale
competentieregels bevoegde rechter.
25.
Geldigheid.
25.1. In geval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten
gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige
plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg
hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden.
25.2. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in lid 1, maar wel geldig zou
zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.
26.
Overige
26.1. Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 1-1-2018.
26.2. Metesco Nederland B.V. is statutair gevestigd te Ridderkerk aan de Oosterparkweg 35G pc 2985SX Ridderkerk en
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 20121596. Contactgegevens en deze voorwaarden zijn ook te vinden op
www.metesco.nl.

