BIJZONDERE VOORWAARDEN VERHUUR VAN MATERIEEL EN/OF PERSONEEL
Toepasselijkheid
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden
zijn deze Bijzondere Voorwaarden van toepassing indien Materieel en/of personeel ter
beschikking zal worden gesteld aan Opdrachtgever, alsmede indien opdracht wordt
gegeven tot werkzaamheden die op basis van eenheidsprijzen zullen worden afgerekend
(regie). In geval van conflict zullen deze Bijzondere Voorwaarden voor bovenstaande
activiteiten prevaleren boven de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere
Voorwaarden.
1. Materieel
1.1 Het Materieel mag slechts worden gebruikt op de afgesproken locatie en alleen
volgens de bijbehorende specificaties en capaciteiten. Geen ander gebruik is toegestaan.
1.2 De Opdrachtgever erkent dat het Materieel in eigendom toebehoort aan en te allen
tijde zal blijven toebehoren aan Boer B.V. en/of Boer B.V.’s leverancier(s) en/of Boer B.V.’s
onderaannemer(s).
1.3 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zal mobilisatie en demobilisatie van het
Materieel door Boer B.V. plaatsvinden op kosten van Opdrachtgever.
1.4 Bij aflevering zal het Materieel goed functionerend, goed onderhouden, in goede
staat zijn en vrij van gebreken.

2. Personeel
2.1 Indien in de Overeenkomst mede is begrepen het ter beschikking stellen van personeel
zal Boer B.V. ervoor zorgdragen dat het personeel de deskundigheid de kwalificaties en
de vereisten bezit zoals in de van toepassing zijnde wetgeving en eventueel in de Overeenkomst nader gespecificeerd en dat het personeel volledig gekwalificeerd is om de
werkzaamheden te verrichten zoals aangeven in de Overeenkomst.
2.2 Indien de Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt voor de bediening van het
Materieel, zal de Opdrachtgever ervoor zorgen dat het personeel, dat het opdracht geeft
en/of inhuurt om het Materieel te bedienen, volledig de deskundigheid, de kwalificaties
en de vereisten bezit om de werkzaamheden met het Materieel te verrichten. Opdrachtgever
is volledig verantwoordelijk voor het personeel die de Opdrachtgever ter beschikking
stelt voor de bediening van het Materieel.
2.3 Opdrachtgever zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en Opdrachtgever
vrijwaart Boer B.V. volledig voor alle consequenties, schade, kosten en verlies, die voortvloeien uit enig handelen of nalaten van het personeel tenzij in geval van opzet van het
personeel met het doel de schade, kosten en/of verlies te veroorzaken.
2.4 Het personeel dient te worden beschouwd als ingeleend personeel ( “borrowed servant”)
Het personeel zal de werkzaamheden uitvoeren onder de supervisie, aanwijzing en controle van Opdrachtgever en in naam van Opdrachtgever.

1.5 Opdrachtgever dient de staat van het Materieel onmiddellijk bij ontvangst te controleren. De Opdrachtgever dient Boer B.V. onmiddellijk na ontvangst van het Materieel
schriftelijk in kennis te stellen indien het Materieel niet voldoet aan de eisen genoemd
in artikel 1.4, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht zal worden het Materieel
ontvangen te hebben in de staat zoals genoemd in artikel 1.4.

2.5 Opdrachtgever zal volledig verantwoordelijk zijn voor en zorgdragen voor een veilige
werkomgeving voor het personeel en het naleven van de (arbo)-wetgeving gedurende
het project en/of de huur. Opdrachtgever zal Boer B.V. vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen en terzake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die worden
gepretendeerd en/of ingesteld tegen Boer B.V. en/of personeel en/of Boer B.V.’s onderaannemers terzake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke
Opdrachtgever verantwoordelijk is volgens dit artikel.

1.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Materieel in huur of in onderhuur te
verstrekken en/of om enige rechten, van welke aard dan ook, op of in het Materieel te
verstrekken, aan wie dan ook.

2.6 Opdrachtgever zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden.

1.7 De Opdrachtgever is verplicht om goed te zorgen voor het Materieel en om het
Materieel zorgvuldig te gebruiken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk
jegens Boer B.V. voor alle gebreken en/of schade toegebracht aan het Materieel gedurende
de huur en de project duur.

3. Uitvoering
3.1 Boer B.V. zal geen andere werkzaamheden of diensten uitvoeren en/of Materieel en/
of personeel ter beschikking stellen dan bepaald in de Overeenkomst of nader schriftelijk
overeengekomen tussen partijen.

1.8 Boer B.V. behoudt zich het recht voor het Materieel tijdens de projectduur c.q. huurperiode te vervangen voor equivalent Materieel.

3.2 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor
en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere goedkeuringen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden met het Materieel
en/of gebruik van het personeel.

1.9 Indien noodzakelijk gedurende de projectduur, zal Boer B.V. zorgdragen voor reparatie en onderhoud van het Materieel. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boer B.V., zelf reparaties en/of onderhoud
te verrichten. Indien reparatie en/of onderhoud nodig is ten gevolge van handelen of
nalaten, waaronder begrepen verkeerd gebruik, door of namens de Opdrachtgever, zijn
de kosten van reparatie en/of onderhoud, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot
- de kosten van arbeid, materialen, reiskosten en transportkosten, voor rekening van de
Opdrachtgever.
1.10 Het Materieel moet worden geretourneerd in dezelfde staat als ontvangen, schoon
en zonder schade.

3.3 Boer B.V. zal te allen tijde gerechtigd zijn het Materieel te inspecteren. Opdrachtgever
dient Boer B.V. op verzoek van Boer B.V. hiertoe volledige medewerking te geven.
4. Minimale vergoeding
4.1 In geval van beëindiging van de Overeenkomst of een wijzigingsopdracht zal Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zijn zoals bepaald in artikel 6 van de Algemene
Voorwaarden, met dien verstande dat te allen tijde minimaal de vergoeding dient te worden voldaan voor de minimaal vastgestelde huurperiode genoemd in de Overeenkomst.
4.2 Opdrachtgever zal in geval het Materieel niet kan worden gebruikt voor een periode
die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren en het niet functioneren is
niet veroorzaakt door het gebruik, misbruik, of onjuist gebruik van het Materieel door,
onder de supervisie of namens Opdrachtgever en het Materieel kan niet binnen een redelijke termijn worden vervangen, gerechtigd zijn de huur van het betreffende Materieel
te beëindigen nadat Boer B.V., met inachtneming van een termijn van minimaal 20
(twintig) werkdagen, tot herstel van het verzuim zal zijn gesommeerd. Opdrachtgever
zal gedurende de periode waarin het Materieel niet kan worden gebruikt onder de
omstandigheden zoals genoemd in dit artikel 4.2, geen huurpenningen verschuldigd zijn
voor het Materieel.

