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Huur- en handelsvoorwaarden
Van roerende zaken met FRL verhuur gevestigd te Katlijk, verder aangeduid als FRL verhuur.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van
werktuigen, machines, gereedschappen en ander materieel, met de daarbij vermelde
accessoires, door FRL verhuur met Wederpartij aangegaan en de uitvoering en de gevolgen
daarvan. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FRL
verhuur, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De Wederpartij heeft
kennis genomen van deze voorwaarden; de toepasselijkheid van eigen voorwaarden van
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien FRL verhuur niet steeds strikte
naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat FRL verhuur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen
de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Afwijkingen van de
Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk
met FRL verhuur zijn overeengekomen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze
Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al
het overige in stand. In geval van deze situatie treden FRL verhuur en de Wederpartij in overleg
met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen.
2. Alle door FRL verhuur in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
FRL verhuur totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd
deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de
hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de
Wederpartij. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats
doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van
de zaak over op de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. De
Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand
of ter beschikking worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich
meebrengt. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of
nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering,
zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de
Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Indien Wederpartij FRL verhuur zich jegens Wederpartij heeft verplicht het gehuurde aan
Wederpartij te bezorgen, zal Wederpartij FRL verhuur er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk
aan de overeengekomen bezorgingtermijn te houden. De bezorgingtermijn is slechts indicatief en
nimmer te beschouwen als fatale termijn. Indien FRL verhuur gegevens of instructies nodig heeft
van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de bezorging/levering, vangt de bezorgingstermijn
aan nadat de Wederpartij deze aan FRL verhuur heeft verstrekt. Bij overschrijding van de
leveringstermijn dient de Wederpartij FRL verhuur schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij FRL
verhuur alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of
anderszins is gebleken dat FRL verhuur zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.
Gaat FRL verhuur binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
4. Wederpartij verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen; hij zal gedurende de
huurtijd het gehuurde op zijn kosten onderhouden en er voor zorgen, dat dit in goede staat van
onderhoud blijft verkeren. Hij zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed
verzorgen, zelf gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur,onderhuur,
gebruik of bewaring geven, of zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wederpartij FRL
verhuur naar het buitenland brengen. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment
waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de
Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
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5. Wederpartij dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op het verhuurde aanwezig zijn
danwel vanwege Wederpartij FRL verhuur worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen.
6. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, ter
beoordeling van Wederpartij FRL verhuur, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan
Wederpartij in rekening gebracht. Ook brandstof, oliën en vetten zijn voor rekening van
Wederpartij. Van alle bijkomende kosten zal FRL verhuur tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze
kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.
7. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht of daaraan
ontstaan tijdens de huurtijd behoudens schade ontstaan door opzet dan wel bewuste roekeloosheid
van de FRL verhuur. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde
onmiddellijk aan Wederpartij FRL verhuur te melden. Zonder toestemming van Wederpartij FRL
verhuur mag Wederpartij niet tot reparatie overgaan. Alles wat door of vanwege Wederpartij op
het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor het eigendom van Wederpartij
FRL verhuur. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld of risico van
Wederpartij is ontstaan, heeft Wederpartij recht op vervanging daarvan gedurende de verdere duur
van de overeenkomst, mits voorradig en beschikbaar voor verhuur.FRL verhuur is slechts
aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van FRL
verhuur. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid
en (de omvang van de directe) schade;
redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en
mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van
voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk
Wetboek.
FRL verhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, FRL verhuursstagnatie of immateriële schade
van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die
is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. FRL verhuur is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat FRL verhuur is uitgegaan van door de
Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor FRL verhuur kenbaar behoorde te zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van FRL verhuur of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Indien FRL verhuur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
FRL verhuur beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat
vermeld of tot het bedrag waarop de door FRL verhuur aangesloten verzekering aanspraak geeft,
vermeerderd met het eigen risico dat FRL verhuur overeenkomstig de verzekering draagt. De
Wederpartij dient de schade waarvoor FRL verhuur aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan FRL verhuur te
melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere
aansprakelijkheidsvordering jegens FRL verhuur vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij
bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
De Wederpartij vrijwaart FRL verhuur voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien FRL verhuur door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden FRL
verhuur zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van FRL verhuur
en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij. Voor alle vorderingen jegens
FRL verhuur en de door FRL verhuur (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de
wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Het voorgaande is niet van
toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan
de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de
Wederpartij FRL verhuur ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.
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8. FRL verhuur draagt, via haar verzekeraar, zorg voor de (verplichte) CASCO verzekering van het
gehuurde object; hiervoor betaalt Wederpartij aan FRL verhuur standaard een premiedeze is in de
huurprijs verwerkt. Hieraan is een eigen risico gekoppeld van € 1.250,00 pergeval/gebeurtenis. In
geval van diefstal, joyriding met, vermissing, oplichting met betrekkingtot of verduistering van het
gehuurde object geldt er een extra eigen risico van 100% van hetschadebedrag met een minimum
van€ 15.000,00 per gebeurtenis exclusief btw. Met deze verzekering is Wederpartij gevrijwaard
van schade aan het gehuurde materieel alsgevolg van buiten komende onheilen, bedieningsfouten,
brand, explosies, blikseminslag,vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek; uitgezonderd zijn
schades ontstaan doorondeskundig gebruik van de gebruiker en diefstal. Wederpartij verplicht zich
schades binnen 24uur te melden aan Wederpartij FRL verhuur en, indien van toepassing, een kopie
van een aangifte teoverleggen. Acceptatie volgt slechts na schriftelijke bevestiging van de
verzekeraar van FRLverhuur. Indien Wederpartij echter, op schrift, duidelijk kan aantonen dat hij
zelf voor een verzekering heeft zorggedragen, kan de verplichting tot verzekeren bij FRL verhuur
vervallen.Eventuele schades zullen dan rechtstreeks aan Wederpartij worden doorbelast. Schade,
ontstaan door het gehuurde object, zijnde een motorrijtuig in de zin van de 'Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.), is door FRL verhuur verzekerd; het eigen
risico hiervoor bedraagt standaard € 500,00.
9. Wederpartij blijft aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van
het gehuurde tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welkeandere
oorzaak dan ook. Wederpartij is verantwoordelijk voor het controleren dat de juiste oliën of
smering worden gebruikt en toegepast en zal er tevens op toezien dat het voorgeschreven peil van
oliën of smering steeds gehandhaafd blijft. Schade ontstaan door foutieve oliën of smering,
alsmede schade ontstaan door een tekort aan oliën en smering is volledig voorrekening van
Wederpartij.
10. Het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de verhuurde goederen, alsmede het niet of
niet goed functioneren van de verhuurde goederen, geeft geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding. Dit recht bestaat evenmin in geval van onoordeelkundig
gebruik van de verhuurde beoordeling van Wederpartij FRL verhuur. Wederpartij FRL verhuur
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook behoudens directe
schade die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de FRL verhuur. In geval
aansprakelijkheid van de Wederpartij FRL verhuur bij onherroepelijk vonnis van de Nederlandse
rechten zou komen vast te staan, dan is Wederpartij FRL verhuur niet verder aansprakelijk dan
voor het bedrag waarvoor zijn verzekering dekking biedt vermeerderd met het eigen risico dat FRL
verhuur overeenkomstig deze verzekering draagt.
11. Wederpartij is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan Wederpartij FRL
verhuur een door Wederpartij FRL verhuur vast te stellen waarborgsom te betalen naast de
verschuldigde huursom. Wederpartij FRL verhuur behoudt zich het recht voor vervallen
huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende
reparaties. Wederpartij FRL verhuur is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het
huurcontract aan Wederpartij terug te betalen bij het terugbrengen van de hoogwerker, indien
Wederpartij op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Wederpartij FRL verhuur heeft
voldaan.
12. Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor
rekening van Wederpartij, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge
van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.
13. Eventuele schade of boeten, ontstaan ten gevolge van het niet-voldoen aan voorschriften of
van overtredingen van wettelijke bepalingen komen voor rekening van Wederpartij.
14. Wanneer Wederpartij in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of
meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende goederen, of op
een gedeelte daarvan, of op de aan hem in huur gegeven goederen of op een gedeelte daarvan,
wanneer Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, wanneer Wederpartij geraakt instaat van
faillissement, wanneer hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, na het sluiten van de
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Overeenkomst FRL verhuur omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te
vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of Nederland metterwoon mocht
verlaten, heeft door het enkele verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaatsvinden van
één der gemelde omstandigheden, Wederpartij FRL verhuur het recht te zijner keuze, oftewel
onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen, ofwel de
onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en de in huur gegeven roerende zaken
onverwijld tot zich te nemen, onverminderd Wederpartij FRL verhuur recht om van Wederpartij
vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen. Indien de Overeenkomst wordt
ontbonden, zijn de vorderingen van FRL verhuur op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.Indien
FRL verhuur de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is FRL verhuur niet
aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de
door FRL verhuur geleden schade. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving
zonder rechterlijke tussenkomst.
15. Wederpartij verbindt zich, Wederpartij FRL verhuur onmiddellijk kennis te geven van een
eventuele
beslaglegging op Wederpartijs roerende of onroerende zaken of een gedeelte daarvan, voorts van
zijn faillissement, zijn aanvrage om surséance van betaling en onder curatelestelling, of zijn
voornemen om Nederland metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende
deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld mededeling van de
huurovereenkomst te doen.
16. Wederpartij FRL verhuur of zijn gemachtigde heeft te allen tijde, in goed overleg met de
Wederpartij, het recht de plaats of plaatsen te betreden, waar de door hem aan Wederpartij
verhuurde zaken zich bevinden en deze te
onderzoeken. Wederpartij is verplicht aan een en ander zijn medewerking te verlenen.
17. Ten laste van Wederpartij komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
maatregelen, welke Wederpartij FRL verhuur tot het effectueren van zijn rechten ingevolge de
huurovereenkomst nuttig of nodig mocht oordelen.
18. De huurovereenkomst eindigt door verloop van de tijd, waarvoor zij is aangegaan,
behoudens het recht van Wederpartij FRL verhuur om de huurovereenkomst te allen tijde terstond
te
beëindigen, zodra zich een verandering in art. 14 omschreven gevallen voordoet.
19. Bij beëindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal
Wederpartij het verhuurde in goede staat als waarin hij dit heeft ontvangen, onbeschadigd en
gereinigd terugleveren aan Wederpartij FRL verhuur. De teruglevering moet vergezeld gaan van
een gespecificeerde schriftelijke opgave van de verhuurde materialen. Wederpartij FRL verhuur zal
aanstonds na de teruglevering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid
van Wederpartij en zal na de inspectie Wederpartij schriftelijk opgave doen van manco’s en
beschadigingen. Wederpartij FRL verhuur is gerechtigd het terug ontvangen verhuurde zelf te
herstellen en te reinigen indien de FRL verhuur dit niet althans niet deugdelijk heeft gedaan.. Alle
kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van Wederpartij en zullen
afzonderlijk worden gefactureerd.
20. Ook ingeval van toegestane verhuur, ingebruikgeving of inbewaringgeving aan derden, zal
Wederpartij onverminderd gehouden blijven tot nakoming van de hierboven omschreven
verplichtingen en aansprakelijkheid in de hierboven genoemde gevallen. In alle gevallen,waarin bij
deze overeenkomst niet is voorzien, zullen de wettelijke bepalingen omtrent huur en verhuur
gelden. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
21. Betalingsvoorwaarden: a. bij huurovereenkomsten met een kortere duur dan 4 weken wordt
gefactureerd bij het einde van de overeenkomst. Bij huurovereenkomsten voor langer dan 4
weken, wordt vierwekelijks gefactureerd. b. betalingen dienen te geschieden in contanten of door
middel van overmaking op een door FRL verhuur aangewezen bankrekening op het tijdstip van de
koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14
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dagen na factuurdatum op de door FRL verhuur aangegeven wijze en in de valuta waarin is
gefactureerd.
22. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft FRL verhuur, voor zover de
Wederpartij handelt in de hoedanigheid als bedrijf in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het
Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een
vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere
factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft FRL verhuur, voor zover de
Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale
toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
(incasso)kosten.Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft FRL
verhuur pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat FRL
verhuur de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de
openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
23. In geval van niet-tijdige betaling is FRL verhuur naast haar bevoegdheden uit artikel 14 tevens
bevoegd de nakoming van al haar verdere verplichtingen op te schorten totdat
volledige betaling heeft plaatsgevonden.
24. De Wederpartij gebruikt het gehuurde object(en) volledig op eigen risico. En is te allen tijde
verantwoordelijk voor haar of zijn eigen veiligheid.
27. FRL verhuur behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. FRL verhuur behoudt het recht de
eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden
te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
28. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan FRL verhuur verstrekt, zal FRL verhuur
zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. FRL verhuur handelt in overeenstemming met de AVG welke
vanaf 25 mei 2018 van kracht is. FRL verhuur zal op grond van de AVG een register van
verwerkingsactiviteiten bijhouden. De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en
recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. FRL verhuur mag de
persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de
uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is FRL verhuur niet
toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of
op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak FRL verhuur gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te
verstrekken, en FRL verhuur zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FRL verhuur niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding
van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. FRL verhuur mag de
persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke
doeleinden. FRL verhuur zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. De
Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent
zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te
behandelen. De Wederpartij gaat akkoord dat FRL verhuur de Wederpartij voor statistisch
onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil
worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
29. Een tekortkoming kan niet aan FRL verhuur of de Wederpartij worden toegerekend, daar de
tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet
gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder
overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en
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jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop FRL verhuur geen invloed kan uitoefenen en waardoor FRL verhuur niet in staat is de
verplichtingen na te komen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de
Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
30. FRL verhuur heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen
zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. FRL verhuur zal de
Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene
voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen
van kracht zijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft
de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
31. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de
daaruitvoortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk
is,worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter en dan alleen die van de Rechtbank in
Leeuwarden, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
(prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden)
Datum:……………………………
Wederpartij
Naam en handtekening

FRL verhuur
FRL verhuur, Jolle van der Heide

…………………………..

………………………….

