
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN QOTEC 

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten tussen Qotec Nano Coatings B.V., verder te noemen Qotec en haar 
wederpartij, verder te noemen huurder.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk 
worden overeengekomen. 

2. AANBIEDING, OPDRACHT, OVEREENKOMST
2.1 Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte en/of 
aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2 De overeenkomst komt tot stand en bindt Qotec slechts indien deze schriftelijk 
is bevestigd. 

2.3 De door Qotec opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke 
zijn slechts van informerende aard en zijn niet bindend. Offertes zijn gebaseerd op 
de door huurder verstrekte gegevens, van de juistheid en volledigheid waarvan 
Qotec uit mag gaan. 

3. PRIJZEN
3.1 Tenzij anders is aangegeven, zijn alle huurprijzen in euro’s en gebaseerd op 
machines zoals deze door ons bij de huurder in bedrijf gesteld zijn, exclusief BTW.

3.2 Alle huurprijzen van machines zijn exclusief kosten voor transport, installeren 
en in bedrijf stellen bij de huurder, en exclusief demontage en retourtransport naar 
Qotec aan het einde van de verhuurperiode. Deze kosten worden eenmalig bij 
aanvang van de huurperiode in rekening gebracht. 

3.3 De huurprijs tijdens de huurperiode wordt berekend volgens een basistarief 
genoemd in het huurcontract en per kalendermaand, tenzij anders schriftelijk is 
overeengekomen. Het basistarief is gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag, 
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij gebruik van meer dan acht uur per 
dag behoudt Qotec zich het recht voor het basistarief te verhogen. 

3.4 Qotec behoudt zich het recht voor haar huurprijzen aan te passen en is 
gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en 
toeslagen van overheidswege door te berekenen. 



4. DUUR VAN DE HUURPERIODE

4.1 De machines worden als verhuurd beschouwd vanaf het moment dat deze 
machines het terrein van Qotec verlaten, onverschillig of het transport door 
verhuurder, huurder of een derde wordt uitgevoerd. 

4.2 De huurperiode eindigt op het moment dat de machines op het terrein van 
Qotec zijn geretourneerd. 

4.3 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde wederzijds worden 
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te 
geschieden. 

4.4 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt stilzwijgend met een gelijke 
periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst twee maanden (tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen) voor het verstrijken van deze 
periode opzegt. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Opzegging dient ook in dit 
geval schriftelijk te geschieden. 

4.5 Qotec behoudt zich het recht voor de machines terug te eisen, indien zij 
constateert dat de verhuurde machines in slechte omstandigheden werken of 
indien het personeel dat de machines bedient deze verwaarloost of niet voldoende 
onderhoudt, zodat het gevaar bestaat dat de verhuurde machines beschadigen of 
vroegtijdig versleten worden, danwel de huurder enige verplichting uit hoofde van 
de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen zijn 
betalingsverplichting, niet nakomt. 

5. GEBRUIK EN PLAATS VAN BESTEMMING
5.1 De huurder verplicht zich ertoe de gehuurde machines in uitstekende staat te
handhaven en het toe te vertrouwen aan gekwalificeerd personeel. Indien nodig
dient de huurder aan Qotec de nodige instructies te vragen voor inbedrijfstelling
en onderhoud.

5.2 De huurder dient de machine te gebruiken voor het doel, waarvoor zij bestemd 
is.  Geen enkele verandering, wijziging of aanpassing aan de machine is 
toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qotec. Qotec is in 
geen geval aansprakelijk voor schade of breuk, voortvloeiend uit een verkeerd 
gebruik van de machine(s). 

5.3 De machines dienen schoongemaakt te worden en inclusief alle toebehoren, 
waaronder de meegeleverde handleiding en/of instructieboekjes, gereed te 
worden gemaakt voor retourtransport. 



5.4 Qotec, danwel een door haar aangewezen persoon, dient te allen tijde toegang 
te worden verschaft tot de plaats waar de verhuurde machines worden ingezet. 
Indien de plaats geen eigendom is van de huurder, dient zij er voor zorg te dragen 
dat Qotec van de eigenaar toestemming krijgt om het terrein te betreden. 

5.5 De gehuurde machines mogen in geen geval het Nederlands grondgebied 
verlaten zonder schriftelijke toestemming van Qotec. 

6. BETALING EN BORGSOMMEN

6.1 Alle facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. 

6.2 Qotec heeft het recht een borgsom te vragen bij levering van de machine. Deze 
borgsom zal minimaal gelijk zijn aan één maand huur. De borgsom kan dienen als 
schadevergoeding voor eventueel uit te voeren reparaties aan de machine danwel 
enig andere door de huurder te vergoeden schade voortvloeiende uit het gebruik 
van de machine. De borgsom wordt na aftrek van deze eventuele 
schadevergoeding aan de huurder terugbetaald danwel met de verschuldigde 
factuur verrekend. 

6.3 Indien een factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de 
huurder, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op 
dat moment worden alle openstaande facturen van Qotec direct en volledig 
opeisbaar. 

6.4 Huurder is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde 
bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5 % per maand. 

6.5 Indien Qotec door het verzuim van huurder genoodzaakt is om haar vordering 
ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, 
zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder 
de begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de 
huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het 
onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van €150,00. 

6.6 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de 
verzending van de facturen schriftelijk bij Qotec worden ingediend. 



7. EIGENDOM
7.1 De verhuurde machines zijn het volledige en onvervreemdbaar eigendom van
Qotec. De huurder kan deze machines in geen geval verkopen, onderverhuren of in
onderpand geven danwel aan een ander ter beschikking stellen om welke reden
dan ook.

7.2 De huurder dient Qotec onmiddellijk in kennis te stellen in het geval derden 
rechten op de verhuurde machines zouden doen gelden danwel in het geval beslag 
wordt gelegd. 

7.3 Schade of kosten die voortvloeien uit het niet of niet tijdig informeren van 
Qotec hierover of in geval van inbeslagname van het verhuurde materiaal, komen 
volledig voor rekening van de huurder. Bovendien houdt Qotec zich het recht voor 
het huurcontract onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisneming 
c.q. ingebrekestelling. De hiermee gepaard gaande kosten komen eveneens voor
rekening van de huurder.

8. ONDERHOUD, SCHADE
8.1 De huurder dient de machines bij aanvang van de huurperiode te controleren
op gebreken en/of schade, en op aanwezigheid van de bijbehorende CE-
handleiding. Indien bij de aanvang van de huurperiode aan de machines enig
gebrek wordt geconstateerd, moet de huurder hiervan aantekening laten maken op
het huurcontract. Indien zich op het huurcontract geen aantekeningen bevinden,
wordt de huurder geacht de machines in perfecte staat te hebben ontvangen.

8.2 De huurder verplicht zich voor de duur van de huurperiode de machine in 
uitstekende staat te houden en regelmatig slijtdelen en sleepcontacten te 
controleren en te vervangen. Alle slijtdelen, sleepcontacten, oliën en vetten als 
ook de brandstof komen voor rekening van dehuurder. 

8.3 De reparaties die voortvloeien uit het herstel van een beschadigde machines, 
buiten normale slijtage, komen voor rekening van de huurder, evenals de 
transportkosten voor reparatie. De huurder blijft in dat geval de overeengekomen 
huurtermijn volledig verschuldigd. 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN MACHINES 
8.4 Eventuele reparaties kunnen slechts met schriftelijke toestemming van Qotec 
door de huurder zelf worden uitgevoerd. In dat geval verplicht de huurder zich de 
reparatie uit te voeren met originele onderdelen, zodat de machine in 
oorspronkelijke staat blijft. Indien de huurder zelf niet in staat is de reparatie uit te 
voeren kan hij zich eveneens wenden tot een erkend hersteller, nadat hiervoor 
door Qotec schriftelijk toestemming is gegeven. 



8.5 In geval van beschadiging van een machine dient de huurder Qotec 
onmiddellijk op de hoogte te stellen, hoe klein de schade ook is en wat de oorzaak 
of de consequenties hiervan zijn, zodat onmiddellijk een expertise kan 
plaatsvinden om de aansprakelijkheid en de omvang van de schade vast te stellen. 
In geval partijen het hier niet over eens kunnen worden, zal de expertise worden 
overgelaten aan een aan te wijzen onafhankelijk schade-expert. 

8.6 Indien na terugkomst van de gehuurde machine in het bedrijf van Qotec blijkt 
dat er schade is toegebracht aan de gehuurde machine, zal hiervan door Qotec 
een rapport worden opgesteld. De schade zal op kosten van de huurder worden 
hersteld. 

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Qotec is niet aansprakelijk voor door de huurder geleden schade, behoudens en
voor zover kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde
van Qotec.

9.2 Qotec is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, 
winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade. 

9.3 Qotec heeft de verhuurde machines verzekerd voor schade ten gevolge van 
brand, explosie en blikseminslag. Alle overige risico’s komen voor rekening en 
verantwoording van de huurder, welke deze als zodanig dient te verzekeren. Vooral 
is dit vereist voor machines, waarvoor ingevolge de W.A.M. een verzekeringsplicht 
bestaat. Aan Qotec kan worden verzocht deze verzekering voor rekening van de 
huurder af te sluiten, doch hiervan dient uitdrukkelijk een aantekening te worden 
opgenomen op het huurcontract. De kosten voor de betreffende verzekering zullen 
bij de huurder in rekening worden gebracht. 

9.4 Aansprakelijkheid van Qotec voor schade wordt dan ook uitdrukkelijk beperkt 
tot de hierboven genoemde gevallen waarvoor de verhuurde machines zijn 
verzekerd. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens 
deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor de schade uitdrukkelijk 
beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de huurperiode waarop 
de schade betrekking heeft, althans waarin de schade is ontstaan. 

9.5 Iedere verdergaande aansprakelijkheid, met name voor bedrijfs- of andere 
gevolgschade ontstaan door het uitvallen of defect raken van een verhuurde 
machines, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

10. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
10.1 De huurder verplicht zich de normaal noodzakelijke veiligheidsvoorschriften te
treffen, zoals deze staan vermeld in de bij de gehuurde machine aangeleverde CE
handleiding. De huurder dient voor het gebruik van de machine deze handleiding
nauwkeurig te bestuderen en zich aan de hierin vermelde voorschriften te houden.



10.2 De machines zijn waar nodig voorzien van waarschuwingsstickers om 
personeel te attenderen op mogelijke gevaren. De huurder verplicht zich voor de 
duur van de huurperiode de machines vrij en schoon te houden van andere 
stickers, instructies, posters of andere materialen. 

11. GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER
11.1 Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan, is Nederlands recht
van toepassing.

11.2 Alle geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement 
waarin Qotec gevestigd is, tenzij Qotec kiest voor de bevoegdheid van een andere 
rechtbank. 
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