ALGEMENE VOORWAARDEN PTH RENTAL B.V.
1. TARIEVEN
De huurder is, tenzij anders overeengekomen, huur verschuldigd voor elke dag, of deel van een dag, dat de
huurder het gehuurde onder zich heeft en/of niet op de overeengekomen dag en tijdstip terugbezorgt.
De betaling van het verschuldigde bedrag dient plaats te vinden op het betaaladres, op de factuur
aangegeven, binnen 14 dagen na factuurdatum.
Alle bedragen beneden de € 100,00 dienen contant te worden afgerekend, tenzij anders overeengekomen.
Een huurdag is een periode van 24 uur en begint op het tijdstip dat de apparatuur wordt opgehaald of
geïnstalleerd. Indien de apparatuur minder dan 24 uur in gebruik is geweest, wordt toch de volle huurprijs
berekend. Indien de afgesproken huurtermijn wordt overschreden wordt dit conform de volgdagprijzen in
rekening gebracht.
Bij een aaneengesloten huurperiode van meerdere dagen is voor de volgdagen een tarief van toepassing dat
50% bedraagt van het normale dagtarief.
De huurder kan geen beroep doen op korting of compensatie met beschikking tot de betalingsverplichting die
voor hem uit een overeenkomst voortvloeit.
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
2 Legitimatie
Bij het afhalen van apparatuur dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond.
Bedrijven en instellingen dienen een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel te overleggen.
3 Waarborgsom
De waarborgsom dient contant voldaan te worden bij het afhalen/brengen van de apparatuur.
De waarborgsom dient tot verhaal van kosten voortvloeiend uit ondeskundig- en onrechtmatig gebruik van de
apparatuur.
Verrekening van de waarborgsom vindt plaats bij terugbezorgen/afhalen van de apparatuur. Voor vaste
huurders van PTH Rental vervalt de waarborgsom regeling.
Waarborgsom € 50,00 voor een enkel apparaat en € 100,00 voor complete sets.
4 Technische gegevens en apparatuur
Tijdelijke inzet van apparatuur gebeurt op basis van technische geschiktheid voor het werk in kwestie, waarbij
gekozen kan worden uit meerdere merken en typen apparatuur, zonder dat dit invloed heeft op de
overeenkomst.
5 Gebruik
Tussen de huurder en PTH Rental wordt overeengekomen welke apparatuur word verhuurd, respectievelijk
gehuurd en voor welke periode.
Huurder verklaart bij ondertekening voor de gehuurde goederen, alsmede de daarbij vermelde
accessoires, na controle in goede staat te hebben ontvangen.
De gehuurde apparatuur blijft eigendom van PTH Rental.
Het is de huurder verboden de apparatuur aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen of
enigerlei te verlenen.

De huurder is vanaf het moment dat het gehuurde aan hem is overgedragen tot het moment dat dit weer door
PTH Rental in ontvangst wordt genomen volledig aansprakelijk voor schade, ontstaan door vermissing, diefstal
van de gehuurde apparatuur.
De huurder is verplicht elke schade en gebrek aan PTH Rental te melden.
Het is de huurder nimmer toegestaan om enige wijziging of reparatie aan het gehuurde uit te (laten)
voeren.
Defecte lampen dienen ten alle tijden geretourneerd te worden.
6 Functioneringswaarborg
De gehuurde apparatuur die technische gebreken vertonen zullen door PTH Rental, indien mogelijk, op locatie
worden gerepareerd dan wel teruggenomen en omgeruild tegen gelijkwaardige, in welk geval deze
voorwaarden onverkort van toepassing blijven. In geval van storing kunt u contact opnemen met ons
storingsnummer.
Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die eventueel ontstaat bij of als gevolg van gebruik of
beheer van de gehuurde apparatuur wordt uitgesloten.
Schade ontstaan door het niet functioneren van de gehuurde apparatuur zal, indien vervangende apparatuur
niet geleverd kan worden, worden gecrediteerd met een maximum van de voor de gehuurde geldende
huurprijs.
De huurder is aansprakelijk voor schade, direct of indirect, voortvloeiend uit foutief of onoordeelkundig gebruik,
hetzij door huurder, hetzij door derden, tijdens de huurovereenkomst.
Feiten en omstandigheden, welke voor de huurder het gebruik van de gehuurde apparatuur verminderen,
ontzeggen de huurder niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst.
7 Annulering
Annulering van een huurovereenkomst dient uiterlijk 48 uur voor het uitvoeringstijdstip te geschieden.
Bij overschrijding van deze termijn kan 25% van de huursom in rekening worden gebracht.
Verhuurder behoudt zich het recht voor, om tot die tijd gemaakte kosten in rekening te brengen.
Een optie op apparatuur is geldig tot een overeengekomen tijdstip, doch uiterlijk 5 dagen voor de
uitvoeringsdatum. Daarna gaat een optie zonder tegenbericht over in een opdracht en zijn bij annulering de
daarvoor geldende voorwaarden van toepassing.
8 Ontbinding
PTH Rental is gerechtigd zonder nadere toelichting de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en
eventueel verhuurd materiaal af te voeren. Alles onverminderd de overige toekomende rechten van de
verhuurder, indien de huurder enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet
geheel of niet tijdig nakomt.
Indien de huurder in gebreke blijft aan enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen,
overlijdt, onder curatele wordt gesteld, een aanvraag indient voor surseance van betaling, in staat van
faillissement wordt verklaard, zich in het buitenland vestigt, dan wel bij beslag op de gehuurde apparatuur, is
deze overeenkomst ontbonden op enkele aanzegging van PTH Rental. Onverminderd het recht van PTH
Rental tot het vorderen van schade, gederfde winst en incassokosten. Huurder doet afstand van alle rechten op
ontbinding van de met PTH Rental gesloten overeenkomst.

9 Verzekering
De huurder is volledig aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van de
gehuurde apparatuur. Tegen vermissing, diefstal of beschadiging dient de huurder verzekerd te zijn.

