ALGEMENE VOORWAARDEN JP RENTING

1. De overeenkomsten die worden gesloten met JP RENTING (Peter JACOBS –
ondernemingsnummer 0743.219.740) zijn steeds huurovereenkomsten van roerende goederen.
De gehuurde roerende goederen blijven steeds eigendom van JP RENTING.
2. Behoudens uitdrukkelijk tegenbericht erkent de klant-huurder de gehuurde goederen in goede
staat te hebben ontvangen.
3. De klant-huurder is aansprakelijk voor het gebruik van de gehuurde goederen van zodra deze
goederen de bedrijfsgebouwen van JP RENTING hebben verlaten.
4. De klant-huurder staat garant, zelfs in geval van overmacht, voor teruggave van de gehuurde
goederen in dezelfde staat als deze zich bevonden bij ingebruikname ervan. Te dien einde dient
de klant-huurder de nodige voorzorgen te nemen en verzekeringen af te sluiten.
5. De huurovereenkomst neemt een aanvang zoals contractueel voorzien en alleszins uiterlijk op
moment van inbezitstelling van de roerende goederen. De inbezitstelling geschiedt door middel
van afhaling van de goederen in de bedrijfsgebouwen van JP RENTING dan wel door levering van
de goederen op een vooraf aangewezen plaats en tijdstip. Indien de klant-huurder de goederen
zelf afhaalt en terugbezorgt, gebeurt dit op eigen risico. Indien JP RENTING vaststelt dat het
vervoer van de klant-huurder niet op veilige manier kan doorgaan, maakt dit grond uit voor
onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst waarbij een boete verschuldigd is van 50% van
de huurwaarde met een minimum van 50 EUR. Indien het gaat om zware stukken, kan hulp van
JP RENTING worden bekomen doch onder uitsluitend risico van de klant-huurder.
6. De klant-huurder die nalaat de goederen af te halen of in ontvangst te nemen, begaat een
contractuele wanprestatie, doch blijft gebonden door de huurovereenkomst onverminderd het
recht voor JP RENTING om de ontbinding in rechte te verzoeken desgevallend met
schadevergoeding.
7. Leveringstermijnen worden meegedeeld ter informatie en zijn louter indicatief. JP RENTING
zet zich met alle middelen in om de vooropgestelde leveringstermijnen na te leven. Het gaat
evenwel om een inspanningsverbintenis en niet om een resultaatsverbintenis of
garantieverbintenis. Overschrijding van leveringstermijn geeft op zich geen aanleiding tot
schadevergoeding en leidt alleszins niet tot een recht op verbreking van de overeenkomst in
hoofde van de klant-huurder.
8. De klant-huurder kan zijn aanvraag wijzigen tot 5 werkdagen vóór de meegedeelde
leveringsdatum. Nadien kan geen enkele wijziging meer geschieden.
9. De klant-huurder kan de huurovereenkomst verbreken mits kennisgeving per e-mail of per
aangetekend schrijven en mits betaling van 50% van de huurwaarde.
10. Indien de levering door JP RENTING op een vooraf aangewezen plaats en tijdstip gebeurt,
dient de klant-huurder hierbij aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, worden de goederen
ofwel ter plaatse afgeladen onder het volledige risico van de klant-huurder ofwel terug
meegenomen naar de bedrijfsgebouwen van JP RENTING. In dit laatste geval is de klant-huurder
een bijkomende transportkost verschuldigd.
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Indien bij levering door JP RENTING blijkt dat de afstand tussen de vrachtwagen tot de plaats
van de levering groter is dan 30 meter, kan er een meerprijs van 35 EUR per persoon per uur
aangerekend worden. Deze meerprijs is ook verschuldigd indien er moet worden geleverd op
onverharde ondergrond.
Leveringen door JP RENTING geschieden steeds op het gelijkvloers. De klant-huurder verzekert
daarbij de afmetingen van de nodige doorgangen in die zin dat JP RENTING nooit aansprakelijk
kan worden gesteld voor een te smalle doorgang, een geblokkeerde doorgang edm.
Leveringen op verdiepingen worden enkel uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord
van JP RENTING. Hiervoor zal een supplement worden aangerekend in functie van het meerwerk.
11. De opgegeven huurprijzen zijn steeds geldig voor één huurperiode. Deze prijzen gelden
exclusief transportkosten, verzekeringskosten en BTW. JP RENTING behoudt zich het recht voor
om een voorschot van 40% op de totale som te vragen vooraleer tot inbezitstelling over te
(laten) gaan.
12. De facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende overeenkomst. Klachten
dienen te worden verzonden binnen de 15 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de
factuur als definitief aanvaard wordt beschouwd.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% op jaarbasis verschuldigd en een forfaitair
schadebeding van 15% met een minimum van 75 EUR, beiden op het niet-betaalde bedrag in
hoofdsom.
13. In geval van betalingsachterstand kunnen alle lopende overeenkomsten kosteloos worden
verbroken door JP RENTING.
14. Alle geschillen hieromtrent vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken bevoegd alwaar JP RENTING is gevestigd.
15. Alle geschillen hieromtrent worden beslecht naar het recht van toepassing in de Belgische
rechtsorde.
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