Algemene Voorwaarden
Algemene verkoop/verhuur- en leveringsvoorwaarden van Red Cloud Poncho V.O.F, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 62368273. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Red
Cloud Poncho V.O.F. aangegane overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8
augustus 2017.
Artikel 1 – Algemeen/toepassing
1.1 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Red Cloud Poncho
V.O.F. (potentieel) verkoper en/of verhuurder en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen
rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.
1.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige
andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
1.5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat
de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1.6 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst
Voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.
1.7 Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft
gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet
telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
Artikel 2 – Offertes en bestellingen
2.1 Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder worden
ingetrokken. Uiterlijk 5 werkdagen voor gewenste levering door verhuurder dient huurder hiertoe opdracht te
hebben verstrekt aan verhuurder, welke door verhuurder schriftelijk zal worden bevestigd. De geoffreerde
artikelen worden in optie genomen totdat de gereserveerde artikelen verhuurd kunnen worden aan een
andere huurder dan wel tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan een levering.
2.2 Huurprijzen
De door verhuurder gehanteerde prijzen gelden voor 1 dag. Voor elk dag langer geldt een toeslag van 25% van
het dagtarief. De huurprijzen zijn exclusief BTW, transport en overige kosten.
2.3 Huurtermijn
De dag voor gebruik en de dag na gebruik gelden als transportdagen. De transportdagen worden niet als extra
huurdagen berekend.
2.4 Transport
Voor bezorgen en/of retour halen worden transportkosten in rekening gebracht, welke afhankelijk zijn van
afstand-, laad- en lostijd. Het bezorgen en retour halen van de verhuurde goederen wordt gepland tussen 09.00
en 17.00 uur. Het bezorgen en retour halen buiten deze tijden is in uitzondering bespreekbaar. Hier kunnen
extra kosten voor worden gerekend.
De gehuurde goederen worden uitsluitend afgeleverd op de begane grond en goed toegankelijk verhard terrein
van de door huurder opgegeven bestemming op maximaal 10 meter afstand van de transportwagen. Indien
mocht blijken – ter beoordeling van de verhuurder – dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de
goederen te leveren, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval
zal naast de reeds door verhuurder gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens
winstderving in rekening worden gebracht bij huurder. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 09.00 uur
op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd, gereed te staan (op de begane grond).

Ingeval door verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet nagekomen
afspraken door huurder zullen deze eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht. De
laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor transportwagens inclusief aanhangwagens met wettelijke
maximale afmetingen. Alle beperkingen in bereikbaarheid dienen bij bestelling schriftelijk aan verhuurder
gemeld te worden.
2.6 Zelf ophalen
Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derden, die al dan niet van huurder daartoe opdracht
gekregen hebben, is het risico van verlies en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak
dan ook, geheel voor rekening van de huurder.
2.7 Schoonmaakkosten
De huurder dient het gehuurde schoon en droog te retourneren.
Indien het gehuurde nat, vuil of onvoldoende gereinigd retour komt, worden schoonmaakkosten
doorberekend. Deze kosten kunnen oplopen tot 20% van het totale huurbedrag.
2.8 Controle
De goederen dienen op de datum van levering door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de
huurder moeten op de bezorg dag aan verhuurder worden meegedeeld. Indien de huurder dit achterwege laat
of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder de op- en/ of aanmerkingen in ontvangst neemt,
wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Vanaf het moment
van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren. De verhuurder zal bij het retour
brengen/ halen van de gehuurde goederen in het magazijn een telling verrichten. Deze telling is binden voor
beide partijen.
2.9 Legitimatie
Bij het in ontvangst nemen van de huurgoederen dient de huurder of een daartoe bevoegd of gevolmachtigd
persoon zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
2.10 Aansprakelijkheid
Na ontvangst van de huurgoederen – zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door huurder afgehaald
en vervoerd – is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of op enigerlei wijze
verloren gaan hiervan. Ingeval hiervan zullen door verhuurder bovenop de huurkosten tevens kosten voor
vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening worden gebracht. De huurder dient de
goederen te beschermen tegen vocht en weersinvloeden. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade
welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende
met het gebruik van het gehuurde. Huurder dient daarom zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande
risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal of vergaan van het gehuurde. Verhuurder is
niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet/ niet tijdig aan huurder ter beschikking kunnen
worden gesteld. Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden gecontroleerd.
Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt. De goederen
zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/
beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.
2.11 Borg
De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen. De borg staat vermeld op de overeenkomst /
factuur.

2.12 Annulering
Bij annulering door huurder van de afgesloten huurovereenkomst zal de verhuurder de volgende
annuleringskosten in rekening brengen: 20% van de totale huurprijs, bij annulering tot 4 weken voor
leveringsdatum, 50% van de totale huurprijs, bij annulering tot 1 week voor leveringsdatum, tot 2 werkdagen
voor leveringsdatum 100%.
2.13 Afwijkingen
De te leveren verhuurartikelen kunnen in uitvoering afwijken van de aangeboden artikelen.
Mondelinge afspraken tussen verhuurder en huurder zijn slechts geldig wanneer deze door verhuurder
schriftelijk zijn bevestigd. Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de huurder af en
aanvaardt slechts afwijkingen van de huurvoorwaarden, indien verhuurder schriftelijk met deze afwijkingen
heeft ingestemd.
2.14 Toepasselijkheid
Wanneer de verhuurde artikelen worden gekocht door de huurder (door de verhuur/koopconstructie) treden
de verkoopvoorwaarden in. Huurders gaan accepteren automatisch bij de verhuur voorwaarden ook de
koopvoorwaarden.
Artikel 3 – Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld of overeengekomen.
3.2 Red Cloud Poncho V.O.F. behoudt zich het recht voor prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
Artikel 4 - Betaling
4.1 Facturen van Red Cloud Poncho V.O.F. dienen tenzij anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de
factuurdatum te worden voldaan.
4.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of Red Cloud
Poncho V.O.F. ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
4.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto
van de Nederlandse Bank N.V. plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
4.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform het incassotarief van
de Nederlandse Orde van Advocaten.
4.5 Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en
daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de
koper. 6.6 De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.
Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
5.1 Red Cloud Poncho V.O.F. behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde of te leveren artikelen
voor, totdat integraal aan haar het volledige factuurbedrag is voldaan.
Artikel 6 - Ontbinding/bevrijding
6.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst
mocht doorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder
curatelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Red Cloud Poncho V.O.F. naar haar
keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder
toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering
van de overeenkomst op te schorten. Red Cloud Poncho V.O.F. is in die gevallen voorts gerechtigd
onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

6.2 Indien de behoorlijke nakoming door Red Cloud Poncho V.O.F. ten gevolge van één of meerdere
omstandigheden, die niet voor rekening van Red Cloud Poncho V.O.F. komen, geheel of gedeeltelijk
onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Red Cloud Poncho V.O.F. het recht de overeenkomst te
ontbinden.
6.3 Indien de koper, nadat Red Cloud Poncho V.O.F. hem daartoe een termijn van acht dagen heeft gesteld,
niet aan aflevering meewerkt, is uitsluitend Red Cloud Poncho V.O.F. van haar verbintenissen bevrijd.
Artikel 7 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter
7.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Red Cloud Poncho V.O.F. en de koper/huurder is het Nederlands recht
van toepassing.

