Verhuurvoorwaarden
RegioS afe Fire & Resc ue B.V.
FIRE & RESCUE

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 4 Huurperiode

1.1 In deze verhuurvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
RegioSafe
: De gebruiker van de verhuurvoorwaarden.
Opdrachtgever : De wederpartij van de gebruiker.
Overeenkomst : De overeenkomst tot verhuur.

4.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen
en meer specifiek:
A. indien is bedongen dat opdrachtgever het gehuurde materieel op een
overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel
door RegioSafe aan de opdrachtgever wordt overhandigd;
B. indien is bedongen dat RegioSafe de aflevering van het gehuurde verzorgt:
op het tijdstip waarop RegioSafe het gehuurde op de overeengekomen
locatie ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RegioSafe Fire & Rescue B.V., alsmede van dochtervennootschappen daarvan
en andere gelieerde vennootschappen die naar deze verhuurvoorwaarden
verwijzen, hierna nader aan te duiden met “RegioSafe”.  
2.2 Door met RegioSafe een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever
afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd,
zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door RegioSafe gehanteerde
voorwaarden toepasselijk zijn.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Naast deze verhuurvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van RegioSafe
Fire & Rescue B.V. onverminderd van toepassing.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze verhuurvoorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze verhuurvoorwaarden volledig van toepassing. RegioSafe en opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht
door RegioSafe, dan wel indien RegioSafe met instemming van de opdrachtgever uitvoering heeft gegeven aan een opdracht tot verhuur.
3.2 De orderbevestiging, dan wel het huurcontract, wordt geacht de inhoud van de
gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt
geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5
werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging in schrift aan RegioSafe laat
weten, dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/
bevestiging van het huurcontract stemt de opdrachtgever met de inhoud
hiervan in.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum
indicatief.
De huurtermijn eindigt feitelijk:
A. indien is bedongen dat opdrachtgever het gehuurde materieel op een
overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel
door de opdrachtgever aan RegioSafe is overhandigd, tegen afgifte van een
ontvangstbewijs;
B. indien is bedongen dat RegioSafe het ophalen van het gehuurde verzorgt: na
op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de opdrachtgever, op de
datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de
termijn als bedoeld in artikel 4.4;
C. bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door RegioSafe
aan de opdrachtgever wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde
termijn om 17.00 uur.
4.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan
er ook per (aantal) artikel(en) worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding).
De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening
van de opdrachtgever. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen, totdat
de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 6.2 omschreven wijzen.
4.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.
Artikel 5 Aflevering en risico
5.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door RegioSafe in
acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze
RegioSafe niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven
leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
5.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de opdrachtgever echter gerechtigd
om RegioSafe per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming
te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is,
gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door RegioSafe.
5.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 5.1 overeengekomen of volgens
artikel 5.2 gestelde) fatale termijn is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. RegioSafe is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

3.3 RegioSafe heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
3.4 RegioSafe is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de
overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde
in te huren (derdeverhuurder).
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5.4 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de
opdrachtgever:
A. bij levering af bedrijf van RegioSafe: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
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B. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de
overeengekomen locatie zijn afgeladen.
5.5 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat een daartoe bevoegd persoon
gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft
RegioSafe het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De opdrachtgever
zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. RegioSafe kan, na overleg
met de opdrachtgever, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van
mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de opdrachtgever uitdrukkelijk de
bewijslast hiertoe.
Artikel 6 Retournering en risico
6.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij aanvang overeenkomst. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk
voor elk verlies, iedere beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste
zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen
tegenover RegioSafe.
6.2 Terugname door RegioSafe betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een
eis tot schadevergoeding niet uit.
6.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat er bij afhalen iemand aanwezig is
voor teruggave van de zaken. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, kan
RegioSafe de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil ontstaat over de
vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de opdrachtgever
is achtergelaten, rust op opdrachtgever uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
6.4 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van RegioSafe of ter
bedrijf van de derdeverhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken
door RegioSafe of de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke
controle. Als de opdrachtgever bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij
het aangaan van de overeenkomst aan te geven, zodat een afspraak kan worden
gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming). Als
vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de
opdrachtgever daarbij aanwezig was, is de controle door RegioSafe of de derdeverhuurder bindend en zullen de kosten hiervan aan de opdrachtgever worden
doorbelast.
6.5 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd,
wordt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In
deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde
zaak voor de opdrachtgever ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van
een (contra-/tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot
reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de opdrachtgever
doorbelast. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de mogelijkheid
tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door RegioSafe of de
derdeverhuurder bindend.
Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

8.4 zich voordoet, wordt, na constatering hiervan door RegioSafe, aan de
opdrachtgever op de wijze als omschreven in artikel 4.2 onder C de mogelijkheid
geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te
doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog
geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel
4.2 onder C, dan wel artikel 8.3. Indien de opdrachtgever het gehuurde na het
verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/geen aangifte
heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de opdrachtgever in dit geval
tevens de dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak / zaken aan RegioSafe
verschuldigd.
7.4 De opdrachtgever verplicht zich ertoe RegioSafe te allen tijde toegang tot het
gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen
en RegioSafe hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan
derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
RegioSafe, op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op
grond van de afkoopregelingen, in geval van schade/vermissing ten tijde van de
onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling.
7.5 De opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming
van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken
van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden
plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.
7.6 De opdrachtgever is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te
verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden
ingeroepen van RegioSafe en zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet
toegestaan.
Artikel 8 Schade en verlies
8.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de opdrachtgever voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking,
doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan RegioSafe te worden
gemeld.
8.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de opdrachtgever verplicht
dit binnen 24 uur na ontdekking aan RegioSafe te melden en van de diefstal
aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is opdrachtgever verplicht een
(kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan RegioSafe te overleggen.
8.3 In afwijking van het in artikel 4.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde
zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk)
zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de
huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de
huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 4.2
omschreven wijzen.
8.4 Indien de opdrachtgever verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van
aangifte aan RegioSafe te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

7.2 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft
de opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

8.5 Bij diefstal of (economische) total-loss van het gehuurde, verplicht de opdrachtgever zich de schade aan RegioSafe te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval
herstel nog mogelijk is, verplicht de opdrachtgever zich tot vergoeding van de
reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/
diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de
opdrachtgever aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door RegioSafe
geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten,
omzet- en/of winstderving, enz.).

7.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn
aan RegioSafe wordt geretourneerd/ afgemeld, dan wel het gestelde in artikel

8.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door RegioSafe reeds de dagwaarde aan de
opdrachtgever is doorbelast en die later alsnog door de opdrachtgever wordt

7.1 Opdrachtgever staat ervoor in, dat alle personen die het gehuurde bedienen
bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel
(wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.
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gevonden en geretourneerd, is de opdrachtgever de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door RegioSafe in mindering gebracht op de
aan de opdrachtgever te retourneren vergoeding van de dagwaarde.

bare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn
ontdekt, dienen door de opdrachtgever binnen 24 uur na levering, in schrift aan
RegioSafe gemeld te worden.

8.7 De door of namens RegioSafe gemaakte expertise ten behoeve van het
vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde,
komt rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever
verklaart zich er op voorhand mee akkoord, dat een expertise op kosten van de
opdrachtgever wordt uitgevoerd, door een door RegioSafe aangewezen erkend
expertisebureau, indien dit door RegioSafe wenselijk wordt geacht en, in andere
gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door RegioSafe.

10.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet
hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de opdrachtgever
binnen 24 uur na ontdekking hiervan aan RegioSafe ter kennis worden gebracht,
op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.

8.8 De opdrachtgever wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade,
het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het
gehuurde schuld heeft.

11.1 Indien RegioSafe, wegens overmacht, enige verplichting jegens de opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur
van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze
twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of
gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.

8.9 RegioSafe verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.
Voor rekening van de opdrachtgever, die RegioSafe dient te vrijwaren, komt
evenwel:
• schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de
bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het
ontstaan van de schade;
• het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
• schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de
daardoor veroorzaakte gevolgschade;
• boetes, bekeuringen en/of kosten voor RegioSafe, die voortvloeien uit het
door de opdrachtgever (of diens personeel/hulppersonen/andere personen
waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;
• schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.
Artikel 9 Aansprakelijkheid RegioSafe
9.1 De aansprakelijkheid van RegioSafe is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging en letselschade aan zaken en personen van opdrachtgever,
veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet
of grove schuld van RegioSafe.
9.2 Indien RegioSafe aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00 (zegge vijfduizend euro)
per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak, met
een maximum per opdrachtgever van € 10.000,00 (zegge tienduizend euro) per
jaar.
9.3 RegioSafe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 10 Reclame
10.1 De opdrachtgever zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren
op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede
ontvangst aftekenen. Daarbij zal de opdrachtgever alle eventuele gebreken
vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede
staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op
voormelde documenten niet anders is vermeld.
10.2 Klachten van de opdrachtgever die betrekking hebben op uiterlijk waarneem-
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Artikel 11 Niet-toerekenbare tekortkoming

11.2 RegioSafe is niet tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden,
indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen
nakomen.
11.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht
van RegioSafe die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet van RegioSafe gevergd kan worden. Hieronder wordt mede
verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades,
natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en
onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden,
brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van RegioSafe, problemen bij
toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Alle geschillen met betrekking tot de door RegioSafe gesloten overeenkomsten
worden gebracht voor de bevoegde rechter in de vestigingsprovincie van
RegioSafe.  
12.2 Op alle met RegioSafe gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 13 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
13.1 De verhuurvoorwaarden kunnen door RegioSafe worden gewijzigd.
13.2 Wijzigingen van deze verhuurvoorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds
bestaande overeenkomsten.
13.3 De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere
datum in de bekendmaking vermeld.
13.4 Indien de opdrachtgever een wijziging van deze verhuurvoorwaarden niet wenst
te accepteren, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen met ingang van
de datum waarop de nieuwe verhuurvoorwaarden van kracht worden.
De opzegging dient tijdig te geschieden.
13.5 De verhuurvoorwaarden zijn gepubliceerd op en te downloaden van de website
van RegioSafe: www.regiosafe.com en worden op uw verzoek kosteloos aan u
toegezonden.
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