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Algemene voorwaarden 
  

  
A. DEFINITIES 

  

Bepaalde termen dienen als volgt uitgelegd: 

 

1.  " Extra kosten " heeft de betekenis die in de clausule 

is uiteengezet . 

  

2. " Werkdag " is een dag (anders dan een zaterdag, zondag 

of een feestdag) wanneer de banken in België niet gesloten 

zijn. 

  

3. “ Voorwaarden " betekent de bepalingen en voorwaarden 

uiteengezet in dit document . 

  

4.  " Overeenkomst " betekent de overeenkomst 

tussen RT en de Klant voor de huur van de Apparatuur . 

  

5. " Klant " betekent de persoon, firma of bedrijf die de 

apparatuur huurt bij RT . 

  

6. " Apparatuur " betekent alle apparatuur, materiaal 

of apparatuur (inclusief alle bijbehorende accessoires die 

worden geleverd als onderdeel van een kit of standaard bij 

de hoofdeenheid en de handleidingen en andere items 

geleverd bij de bestelling) zoals uiteengezet in de 

Bestelling . 

  

7. " RT " betekent Rentaltec NV, geregistreerd in België, 2800 

Mechelen , Wayenborgstraat 22 ( KBO/ 

ondernemingsnummer 0698.865.402) . 

  

8. " Bestelling " betekent de bestelling van de Klant voor de 

Apparatuur, zoals uiteengezet in het bestelformulier van 

de Klant of de schriftelijke aanvaarding door de Klant 

van de offerte van RT. 

  

9. " Huur (betaling(en)) " betekent de betaling(en) verricht 

door of namens de Klant voor de huur van de Apparatuur, 

zoals uiteengezet in de Bestelling . 

  

10. " Huurperiode " betekent de 

huurperiode zoals uiteengezet in clausule C en zoals 

overeengekomen door RT. 

  

11. " Risicoperiode " heeft de betekenis zoals uiteengezet in 

clausule E. 

  

   

B.   AANVAARDING               

  

1. Door een bestelling bij RT te plaatsen, gaat de klant 

akkoord met deze Algemene Voorwaarden, die slechts 

schriftelijk kunnen worden gewijzigd mits akkoord van (een 

bevoegde aangestelde van) RT . 

  

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van 

alle andere voorwaarden die de Klant zou hebben of zou 

willen opleggen, of die voortvloeien uit de 

handelsgebruiken of gewoonte. 

  

3. De Bestelling vormt een aanbod van de Klant om de 

Apparatuur te huren in overeenstemming met deze 

Voorwaarden. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de 

inhoud van de bestelling volledig, voldoende gedetailleerd 

en correct is. 

  

4. De Bestelling wordt slechts dan als aanvaard beschouwd 

wanneer RT de Bestelling schriftelijk bevestigt en er zo 

effectief een overeenkomst tot stand komt. 

   

5.   De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst 

tussen partijen, met uitsluiting van enige verklaring, 

toezegging, voorstelling, belofte, toegeving of garantie 

gedaan of gegeven door of namens RT en die niet is 

vermeld in de overeenkomst. 

  

6. Alle monsters, tekeningen, beschrijvingen of reclame 

van RT en elke beschrijving of illustratie opgenomen 

in de catalogi of brochures van RT, zijn uitsluitend bedoeld 

om een idee te geven van de Apparatuur hierin 

beschreven. Zij maken geen deel uit van de overeenkomst 

en hebben geen bindende kracht. 

  

7. Het gebruik en de geschiktheid voor gebruik van de 

Apparatuur dienen steeds door de Klant te worden 

bepaald. De Apparatuur kan vergelijkbare of gelijkaardige 

specificaties bieden als producten van andere fabrikanten, 

wat niet noodzakelijkerwijs impliceert dat die producten 

identieke of gelijkaardige eigenschappen zouden vertonen. 

  

8. Een prijsopgave of offerte voor de door RT verstrekte 

Apparatuur vormt geen aanbod. Een offerte zal - indien 

niet anders vermeld - slechts geldig zijn voor een periode 

van dertig (30) dagen na de datum van uitgifte en dit ook 

steeds onder voorbehoud van en afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de apparatuur. 

  

9.     Door een bestelling te plaatsen, de website van RT te 

gebruiken of een offerte aan te vragen, erkent en bevestigt 

de Klant dat hij het privacy- en cookiebeleid van RT 

(www.rentaltec.com) heeft ontvangen, gelezen, begrepen 

en goedgekeurd. 
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C.  HUURPERIODE 

1 .    De huurperiode, zoals overeengekomen en uiteengezet in 

deze overeenkomst, is bindend, tenzij de overeenkomst 

eerder werd beëindigd in overeenstemming met 

deze Voorwaarden. 

 

2.  De huurperiode begint de 

dag nadat de apparatuur door de klant is afgehaald bij RT 

of op de door RT geadviseerde locatie of - indien 

overeengekomen met en goedgekeurd door RT - de dag 

nadat RT de Apparatuur naar de door de Klant aangeduide 

locatie/ adres verzendt. 

  

3.     Bij beëindiging van de huur wordt de Apparatuur aan het 

einde van de huurperiode niet automatisch door RT 

afgehaald of uit huur genomen, tenzij 

specifiek schriftelijk gevraagd en goedgekeurd door RT in 

de initiële overeenkomst. Zoniet is de Klant uitsluitend 

verantwoordelijk om RT tijdig op de hoogte te brengen van 

diens voornemen (voor het verstrijken van de termijn) 

en de teruggave van de apparatuur  te regelen, op kosten 

van de Klant. Wanneer wordt bepaald dat 

de apparatuur moet worden afgehaald door RT of diens 

aangewezen transporteur, zal de Klant RT tijdig 

verwittigen en dit uiterlijk tegen 12.00u. op de dag voordat 

de apparatuur beschikbaar wordt gesteld voor teruggave. 

  

4.   Indien de Apparatuur niet of niet tijdig op de door RT 

voorziene locatie wordt bezorgd of indien  de Klant nalaat 

om de Apparatuur op de overeengekomen datum voor 

afhaling aan RT of haar agent te overhandigen, zal de 

huurperiode blijven doorlopen. Het is de 

verantwoordelijkheid van de Klant om een 

ontvangstbewijs te verkrijgen van RT, of de door haar 

aangewezen agent, als bewijs dat de apparatuur is 

ontvangen, en deze dient op eenvoudig verzoek te worden 

voorgelegd aan RT . RT behoudt zich het recht voor om 

verdere huurperiodes in rekening te brengen indien de 

klant nalaat om RT tijdig en behoorlijk in kennis te stellen 

van haar voornemen om de huur te beëindigen of indien 

de Klant nalaat de Apparatuur te restitueren aan RT of de 

aangewezen agent. 

  

5 .  De huurperiode kan worden verlengd mits wederzijds 

schriftelijk akkoord van beide partijen, waarbij 

het overeengekomen tarief zoals uiteengezet in de 

bestelling van toepassing zal zijn op elke verlengde 

huurperiode. 

  

6 .   Als de Huurperiode niet werd verlengd in 

overeenstemming met deze Voorwaarden en de 

Apparatuur niet wordt teruggestuurd naar RT op de 

teruggavedatum zoals uiteengezet in de Bestelling, zal aan 

de Klant bijkomend het overeengekomen tarief zoals 

vermeld in de Bestelling in rekening worden gebracht, 

totdat de Apparatuur is terug bezorgd aan RT, 

onverminderd sancties en kosten, zoals voorzien in deze 

voorwaarden. 

   

D.  LEVERING 

1. RT bezorgt de Apparatuur op de locatie die in de Bestelling 

is vermeld of op een andere locatie indien 

overeengekomen door de partijen, nadat RT de Klant op de 

hoogte heeft gebracht dat de Apparatuur gereed is 

voor levering. 

  

2. RT zal de nodige inspanningen leveren om aan enig 

bezorgschema te voldoen , maar dergelijk schema is steeds 

indicatief, waarbij RT niet verantwoordelijk kan worden 

gesteld voor eender welke overschrijding van deze 

indicatieve termijn. RT zal verzenden volgens de instructies 

van de Klant, indien van toepassing; anders naar eigen 

inzicht door middel van een geschikt transportmiddel 

bepaald door RT. 

  

3. De door RT opgegeven levertijden zijn slechts bij 

benadering en het tijdstip van levering is niet van wezenlijk 

belang. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat RT niet 

aansprakelijk is jegens de klant voor enige vertraging in de 

levering of de toestand van de Apparatuur als gevolg van 

dit transport. 

  

4. De levering wordt geacht aanvaard te zijn wanneer de 

klant de gehuurde Apparatuur heeft onderzocht en die 

geleverde apparatuur overeenkomt met hetgeen werd 

besteld, zij alle accessoires omvat en functioneert volgens 

de specificaties van de fabrikant. De Klant wordt steeds 

geacht de levering te hebben aanvaard bij gebreke aan 

melding aan RT van enig gebrek of niet- conforme levering, 

ten laatste binnen de 24 uur na levering ( Cfr G1) . 

  

5. Naast de huurprijs worden extra kosten in rekening 

gebracht voor levering en gebeurlijke afhaling  van 

de Apparatuur. De exacte transportkosten staan op de 

offerte en zijn afhankelijk van het aantal eenheden en de 

grootte / het gewicht van 

de apparatuur . Wanneer het eigen vervoer van de 

klant wordt gebruikt, is het de eigen verantwoordelijkheid 

van de klant om de apparatuur afdoende te verpakken en 

behoorlijk te beschermen voor het transport naar de 

eigenaar/ RT. Het is de verantwoordelijkheid van de 

klant om de transportmethode van verzending en afhaling 

door RT te laten goedkeuren vóór de aanvang van de huur 

en om toestemming van RT te verkrijgen wanneer de klant 
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een eigen vervoer wenst te gebruiken. Alle 

verpakkingsmaterialen die door RT of een derde partij 

(door een door RT aangewezen agent ) worden verstrekt, 

moeten door de klant worden bewaard voor later gebruik 

bij het terug bezorgen van de Apparatuur. 

 E. EIGENDOM 

1 .   De Apparatuur blijft te allen tijde de eigendom van RT. De 

Klant heeft geen recht, titel of belang ta.v. de Apparatuur 

(behoudens het recht op bezit en gebruik van de 

Apparatuur onderworpen aan deze Voorwaarden en na 

correcte vergoeding zoals bepaald door RT). 

2 .   De klant dient RT onmiddellijk en zonder verwijl in detail op 

de hoogte te brengen in geval van verlies, diefstal of 

beschadiging van de apparatuur als gevolg van het bezit of 

gebruik van de Apparatuur door de Klant of in geval van 

eender welke aanspraak van derden of, om welke reden 

dan ook, een dreiging of risico op inbeslagname van de 

Apparatuur. 

3 .   Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging 

van de Apparatuur gaat over op de Klant bij levering van de 

Apparatuur aan de Klant of, in voorkomend 

geval, levering van de Apparatuur aan de door 

RT aangewezen agent of de door de Klant aangestelde 

agent. De Klant blijft geheel verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor de Apparatuur, inclusief alle 

toebehoren, gedurende de Huurperiode en enige verdere 

termijn gedurende welke de Apparatuur in het bezit, 

bewaring of beheer van de Klant ("Risicoperiode") is, tot 

het moment dat de Apparatuur terug werd ontvangen 

door RT. 

  F.  OPLEIDING 

1 .    De klant bevestigt en erkent dat hij over de vereiste kennis 

en ervaring beschikt om de apparatuur te bedienen. 

G.  AANSPRAKELIJKHEID VOOR EN GEBREKEN IN DE 

UITRUSTING 

1. Gebreken of afwijkingen in of soortgelijke bezwaren ten 

aanzien van de Apparatuur moeten binnen 24 uur 

nadat de Klant de Apparatuur ontvangt schriftelijk bij RT 

worden gemeld, bij gebreke waaraan zal worden 

verondersteld dat de Apparatuur zoals besteld en in goede 

staat is ontvangen en goedgekeurd door de Klant. 

  

2. Wanneer de Apparatuur defect raakt als gevolg van een 

defect in de Apparatuur zelf, met uitsluiting van enige daad 

van de Klant, is RT uitsluitend gehouden de Apparatuur te 

herstellen, te laten herstellen of te vervangen. 

  

3. Na kennisgeving door de Klant tijdens de huurperiode en 

bij ontvangst van de Apparatuur door RT na terugzending, 

zal RT de defecte Apparatuur herstellen of kalibreren, naar 

beoordeling van RT en op voorwaarde dat een dergelijke 

reparatie of kalibratie voor rekening van de Klant is, bij 

foutief gebruik of beschadiging door de Klant. Defecte 

Apparatuur vervangen door RT moet door de Klant worden 

geretourneerd binnen maximaal zeven (7) kalenderdagen 

na verzending van de vervangende Apparatuur of het 

vervallen van de huurtermijn. Niet-geretourneerde 

defecte apparatuur is onderworpen aan maandelijkse 

huurkosten vanaf de datum van verzending van de 

vervangende eenheid. 

  

4. RT is niet de fabrikant van de apparatuur. Garanties, indien 

van toepassing, zijn alleen die van de fabrikant. RT is niet 

gehouden tot enige garantie of vrijwaring, inclusief maar 

niet beperkt tot enige garantie van verhandelbaarheid, 

geschiktheid voor enig gebruik of dat de Apparatuur geen 

intellectuele – of andere eigendomsrechten van een derde 

partij zou schenden. De klant zal RT schadeloos stellen en 

vrijwaren voor alle vorderingen en claims die tegen RT 

worden ingesteld voor letsel aan personen en 

eigendommen in verband met het gebruik van de 

apparatuur. RT is niet verantwoordelijk voor indirecte, 

algemene, specifieke, gevolg- of andere schade (inclusief 

winstderving), ongeacht of dit op basis van overeenkomst, 

onrechtmatige daad of andere juridische gronden zou zijn. 

  

5. RT kan naar eigen goeddunken zonder kosten voor de Klant 

de huurperiode verlengen met de tijd die nodig is om de 

Appratuur te vervangen of herstellen. RT is niet verplicht 

om de kosten te dragen van de arbeids- of andere tijd van 

de Klant, in eender welk verband met een defect, uitval, 

noch kosten in verband met de vertraging in de 

projecten van de Klant. 

6 .   De maximale aansprakelijkheid van RT voor inbreuk op 

deze overeenkomst (inclusief enige aansprakelijkheid 

voor het handelen of nalaten van haar werknemers, 

agenten, aangestelden, onderaannemers, etc.), ongeacht 

of deze zich voordoen in of buiten een overeenkomst of 

hun oorzaak vinden in een overtreding of misdrijf (inclusief 

nalatigheid), onjuiste voorstelling van zaken of anderszins, 

zal in geen geval meer bedragen dan de kosten om aan de 

verplichtingen krachtens clausule G.2 te voldoen . 

7 .    RT is niet aansprakelijk jegens de Klant voor: 

(a) verlies van winst; 

(b) verlies van inkomsten; 

(c) verlies van clientèle; 

(d) indirecte of gevolgschade, op welke wijze dan ook, zelfs 

indien deze te voorzien zou geweest zijn. 
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H.    VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

1.    De klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst: 

(a) op zijn kosten en te allen tijde de Apparatuur in goede 

en werkende staat houden en onderhouden, zodat deze 

behoudens de normale slijtage in dezelfde staat kan 

worden teruggeven bij het einde van de huur. 

(b) de Apparatuur op een zorgvuldige en voorzichtige wijze 

uitsluitend aanwenden voor de doeleinden waarvoor deze 

is ontworpen en dit strikt rekening houdende met de 

interne of externe toelichtingen, handleidingen en 

richtlijnen van RT en de fabrikant. 

(c) alle wetten, voorschriften, regels of verordeningen van 

elke relevante overheid respecteren, met betrekking tot 

het bezit, gebruik, opslag en transport van de apparatuur , 

inclusief, indien van toepassing, het verkrijgen van een 

eventuele (re-) export- (controle-) licentie of autorisatie 

voor gebruik binnen of buiten de EER (Europese 

Economische Ruimte) of voor het terugzenden van de 

Apparatuur, in welk geval de Klant verplicht is om 

RT tijdig op de hoogte te brengen voordat hij de 

Apparatuur exporteert of retourneert. RT behoudt zich het 

recht voor om bewijs te vragen van een dergelijke vervulde 

verplichting vóór de aanvang en/of tijdens de huurperiode. 

(d) effectieve controle over de Apparatuur uitoefenen en 

behouden en de Apparatuur steeds in een veilige en 

geschikte omgeving bewaren wanneer deze niet wordt 

gebruikt. 

(e) ervoor zorgen dat de Apparatuur alleen wordt bediend 

door voldoende geschoolde en bekwame personen, naar 

behoren geïnstrueerd over de veilige bediening ervan, in 

overeenstemming met de handleidingen, instructies en 

veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant . 

(f) voor het tijdig verkrijgen en financieren van alle 

benodigde licenties , belastingen of 

andere autorisaties nodig voor het gebruik, de registratie 

of het aanwenden van specifieke Apparatuur of 

technologie, en ervoor zorgen dat geheel wordt tegemoet 

gekomen aan alle relevante wettelijke vereisten. RT 

behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de 

aanvang van de huurperiode hieromtrent om voorlegging 

van enig bewijs te verzoeken. 

(g) ervoor zorgen dat geen ongeoorloofde overdrachten 

van of aanpassingen van de Apparatuur plaatsvinden. 

(h) indien de Apparatuur wordt overgebracht naar landen 

waar een regelgevende instantie gegevens vereist over het 

beoogde gebruik van de Apparatuur, zal de Klant ook aan 

RT op verzoek een "End User Statement" verstrekken. 

(i) in voorkomend geval, niet toestaan dat de Apparatuur 

wordt overgebracht naar landen, verboden door enige 

overheid, incl. het ‘U.S Bureau of Foreign Commerce’. 

(j) niet verwijderen, aanpassen, beschadigen of bedekken 

van nummering, letters, tekens, iconen, waarschuwingen 

of documentatie aangebracht of weergegeven op de 

Apparatuur. 

(k) de Apparatuur of enig onderdeel of toebehoren ervan 

op geen enkele wijze kopiëren, namaken of reproduceren. 

(l) zelf uitvoeren, of toestaan van enig werk, herstelling, 

laat staan het aanbrengen van wijzigingen, aan de 

apparatuur anders dan routinematig dagelijks onderhoud. 

(m) RT of haar vertegenwoordigers toelaten om de 

Apparatuur op alle redelijke tijdstippen te inspecteren en 

daarbij toelating geven om de locatie, site of enig ander 

terrein waarop de Apparatuur zich kan bevinden te 

betreden. 

(n) de Apparatuur op geen enkel wijze bezwaren met enig 

zakelijk recht, inclusief pandrechten, vorderingen van 

derden, kosten en lasten. 

(o) RT volledig op de hoogte houden van alle relevante 

informatie met betrekking tot de apparatuur en het 

gebruik ervan. 

(p) de Apparatuur aan het einde van de Huurperiode of bij 

eerdere beëindiging terug bezorgen op het adres 

zoals aangegeven door RT of desgevallend mits afspraak 

RT of haar vertegenwoordigers toegang verlenen tot de 

site of enige locatie waar de Apparatuur zich bevindt, 

teneinde de Apparatuur af te halen. De Klant dient de 

Apparatuur te verpakken met behulp van de standaard 

verpakkingsmaterialen, indien van toepassing. 

(q) niets doen of toelaten dat afbreuk zou doen aan de 

verplichtingen waarvan sprake in deze Voorwaarden. 

  

2. Indien de Klant om een wijziging verzoekt die vertraging 

veroorzaakt of indien een bestelling wordt geannuleerd, 

wordt 25% van de catalogusprijs van de Apparatuur of 25% 

van de huurprijs van de Apparatuur in rekening gebracht, 

afhankelijk van het feit of de transactie een verkoop of een 

huurovereenkomst betreft. 

 
3. Naast de verpakking maken de handleidingen en 

accessoires deel uit van de Apparatuur en zijn zij dus 
eigendom van RT.  Alleen door een volledige teruggave van 
alle onderdelen van het gehuurde object/ de Apparatuur 
kan de Klant tegemoet komen aan diens verplichtingen. 

  

4. De klant is aansprakelijk gedurende de volledige 

huurperiode voor schade en verlies van de gehuurde items, 
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inclusief accessoires en dit behoudens grotere schade en 

minimaal tot het bedrag van de vervangingswaarde en 

bijbehorende verwerkingskosten van RT of derden. 

  

5. Bijkomende verbruiksartikelen , zoals 

elektroden, blades , thermocouplers , sensoren, 

permanent link tips, RF-kabels, open / short loads, launch 

fibers, connectoren, patchkabels, enz. worden door de 

klant bij RT gekocht. De berekening is gebaseerd op het 

normale verbruik. 

6. Met betrekking tot Software zijn , indien geleverd, 

de volgende bepalingen en beperkingen van toepassing: 

  

a. Softwarelicenties of rechten, indien aanwezig, worden 

gedefinieerd zoals hierin vermeld of in de 

softwarelicentie- of programmalicentieovereenkomst 

van de fabrikant. 

b. Alle door RT geleverde software mag op slechts één 

computersysteem worden gebruikt en de software en 

/ of licentie om deze te gebruiken, mag niet worden 

gekopieerd. 

c. RT verwerpt alle expliciete of impliciete waarborgen, 

inclusief maar niet beperkt tot het waarborgen van 

verkoopbaarheid of geschiktheid voor welk doel dan 

ook, of dat de software geen inbreuk zou maken op 

enige vorm van intellectueel eigendomsrecht, patent, 

auteursrecht, handelsgeheim of ander 

eigendomsrecht van een derde partij. 

d. De softwarelicentievoorwaarden die bij de Apparatuur 

horen, zijn van toepassing op alle software en alle door 

RT geleverde exemplaren; uw licentie met betrekking 

tot software geleverd bij de Apparatuur zal worden 

beëindigd bij het aflopen of beëindigen van de huur. 

De Klant stemt ermee in om de software terug te 

bezorgen aan RT en alle opgeslagen exemplaren te 

vernietigen. 

  

7. Tenzij anders vermeld op dit document/ de Overeenkomst, 

(a) gelden de vermelde prijzen voor een maandelijkse 

huurperiode ; (b) is de minimale huurperiode zeven (7) 

kalenderdagen ; (c) is de minimale aanrekening 100 €; (d) 

is het minimum krediet 50 €; en (e) neemt de huur een 

aanvang de dag nadat RT de Apparatuur naar de Klant 

heeft verzonden. 

  

8. De verrekening van huur op wekelijkse basis neemt een 

aanvang bij het begin van de tweede huur-

aanrekenperiode en wordt dan op maandbasis bestendigd 

na de eerste vier weken totdat de apparatuur wordt 

teruggestuurd naar RT of, in het geval van verloren of 

vernietigde apparatuur, totdat de klant dit op straffe van 

vervolging correct en in detail schriftelijk aangeeft, waarbij 

elk onderdeel van de Apparatuur wordt vermeld dat 

verloren of vernietigd is en elk item wordt geïdentificeerd 

op naam, serienummer, activanummer, factuur of 

inkoopordernummer, en waarin reeds wordt vermeld dat 

de verloren of vernietigde apparatuur zal worden vergoed, 

bovenop alle verschuldigde huur, rekening houdende met 

de reële marktwaarde van de verloren of vernietigde 

apparatuur, zoals bepaald door RT. 

  

9. De Apparatuur zal worden geretourneerd aan RT, 

verzendkosten vooruitbetaald, deugdelijk verpakt en in 

dezelfde staat als eerst door de Klant werd ontvangen, 

uitgezonderd normale slijtage. Alle risico van verlies of 

schade door diefstal, verdwijning, brand, verkeerd gebruik, 

misbruik of enige andere oorzaak is de uitsluitende 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Klant 

vanaf het moment dat de Apparatuur wordt afgeleverd bij 

een vervoerder FOB vanuit het verzendpunt totdat de 

Apparatuur terug wordt ontvangen door RT. 

  

10. De Klant heeft geen aankooprechten of aankoopopties, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven door 

RT. Aankooprechten of aankoopopties, indien van 

toepassing, kunnen slechts worden toegekend door RT, 

zonder recht op beroep of verhaal. Niet-naleving van deze 

voorwaarden vernietigt elk aankooprecht of -optie op en, 

indien van toepassing, annuleert daarbij een eventuele 

vermogensopbouw. 

  

11. Met betrekking tot het Belgisch recht, waar verhuurders 

genieten van een wettelijk recht van 

voorrang (voorrecht / Privilège) op de roerende goederen 

die het gehuurde stofferen, zal de Klant RT vooraf tijdig en 

schriftelijk informeren: 

  

a. wanneer de Klant de intentie heeft om de 

Apparatuur te gebruiken in gehuurde ruimten en 

b. onmiddellijk wanneer hierdoor enig mogelijk risico 

met betrekking tot de Apparatuur zou ontstaan of 

kunnen ontstaan in de nabije toekomst 

  

Dientengevolge zal de Klant de juiste contactgegevens van 

zijn verhuurder ((bedrijfs-) naam en volledig adres) 

verstrekken , zodat RT de verhuurder tijdig kan informeren 

omtrent de eigendomsrechten van de apparatuur. 

  

   

I. EXTRA VOORWAARDEN BIJ VERKOOP 

  

De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op 

verkopen, als aanvulling op de Algemene Voorwaarden. 

  

1.  RT is en blijft eigenaar van de Apparatuur zo lang de 

aankoopprijs niet volledig werd betaald. 

  

2.     De apparatuur werd reeds gebruikt tenzij anders 

schriftelijk door RT is vermeld. 
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 3.     Als de klant een wijzigingsorder bezorgt of een bestelling 

annuleert minder dan 30 dagen voorafgaand 

aan de geplande verzending, zal door RT 25% van de 

voorziene catalogusprijs van de betreffende apparatuur in 

rekening worden gebracht, behoudens grotere schade. 

  

4.   Alle risico op verlies of schade door diefstal, brand of een 

andere oorzaak is de verantwoordelijkheid van de Klant 

zodra de Apparatuur wordt afgeleverd bij een vervoerder 

FOB. 

  

5.   Op verkopen door het lichten van een aankoopoptie of 

anderszins kan geen garantie op de Apparatuur worden 

verleend, tenzij schriftelijk door RT bevestigd. Als een 

dergelijke garantie wordt vermeld, geldt deze beperkt als 

volgt: RT zal de apparatuur herstellen of vervangen of, 

naar keuze , de aankoopprijs terugbetalen wanneer er 

materiaal- of fabricagefouten zouden vastgesteld worden 

(met uitzondering van schade door nalatigheid, verkeerd 

gebruik of misbruik en met uitzondering van alle 

apparatuur die is onderhouden of onderhouden door 

iemand anders dan RT) binnen de garantieperiode én de 

Apparatuur wordt op kosten van de Klant - correct verpakt 

- onmiddellijk verzonden t.a.v. RT's dichtstbijzijnde 

reparatiecentrum, samen met een schriftelijke 

uiteenzetting waarin de beweerde gebreken in detail 

worden omschreven.    

  

J. VERGOEDING EN VRIJWARING 

1 .   De klant gaat ermee akkoord RT en zijn bestuurders, 

functionarissen, werknemers, aangestelden,  agenten, etc. 

te vergoeden en te vrijwaren voor en tegen alle schade, 

gevolgschade, aansprakelijkheid en onkosten (inclusief alle 

specifieke en algemene, rechtstreekse en onrechtstreekse 

juridische kosten) ongeacht of deze ontstaan door of 

voortvloeien uit: 

(a) verlies van of schade aan bezittingen van de Klant, 

ongeacht of deze in eigendom, geleased of gehuurd zijn, 

voortkomen uit, betrekking hebben op of in verband staan 

met de uitvoering of niet-uitvoering van de 

Overeenkomst; of 

(b) enig letsel of overlijden van een persoon in los of vast 

dienstverband, als werknemer of op eender welke andere 

wijze aan de Klant verbonden, voortkomende uit, 

betrekking hebbende op of in verband staande met de 

uitvoering of de niet-uitvoering van de Overeenkomst.  

  

 

 

K.    VERZEKERINGEN 

1 .   Tijdens de volledige huurperiode en ten laatste zodra het 

risico overgaat op de Klant, zal deze op eigen kosten 

instaan voor het aangaan en aanhouden van een 

voldoende: 

(a) verzekering van de Apparatuur tegen verlies of schade 

door brand, diefstal of ongeval, voor een bedrag minstens 

gelijk aan de volledige vervangingswaarde; 

(b) verzekering voor bedragen die een voorzichtige 

eigenaar of bezitter van de Apparatuur zou voorzien, of 

minstens voor het bedrag dat desgevallend expliciet werd 

opgegeven door RT teneinde alle schade aan derden / 

burgerlijke aansprakelijkheid van welke aard dan ook te 

dekken; en 

(c) verzekering tegen enig ander risico met betrekking tot 

de Apparatuur, zoals wettelijk vereist, samen met enige 

verzekering die RT noodzakelijk zou achten en om zou 

verzoeken t.a.v. de Klant. 

  

2 .  Alle door de Klant onderschreven verzekeringspolissen 

dienen een clausule te bevatten die voorziet dat:  

• RT bij elke wijziging (inclusief beperking of 

wijziging dekking) of annulatie ervan 

minstens 20 werkdagen vooraf schriftelijk 

dient te worden verwittigd  

• RT werd aangeduid als begunstigde van 

elke uitkering met betrekking tot de 

Apparatuur. 

 

De klant is verantwoordelijk voor het betalen van een 

eventueel in de polis voorziene vrijstelling of andere 

kosten. 

  

3 .   De klant dient RT onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te 

brengen in geval van verlies, ongeval of schade aan 

de Apparatuur voortvloeiende uit of in verband staande 

met het bezit of gebruik van de Apparatuur door de Klant. 

  

4 .   De Klant zal, op eenvoudig  verzoek van RT, de nodige 

attesten voorleggen waaruit blijkt dat is voldaan aan diens 

verplichtingen waaronder de bepalingen in dit hoofdstuk.  

Indien de Klant nalaat om de nodige verzekeringen af te 

sluiten of niet of niet voldoende zou ingaan op voormeld 

verzoek,  kan RT naar eigen oordeel weigeren de 

apparatuur ter beschikking te stellen.  
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L.  BETALINGSVOORWAARDEN 

  

1. De kosten voor verhuur worden overeengekomen vooraf 

of bij aanvang van de huur en worden vooraf 

gefactureerd. Huurperioden die meer dan 4 weken 

beslaan, worden maandelijks of vier-wekelijks vooraf 

gefactureerd zoals overeengekomen. De huurperiode is 

minimaal 7 kalenderdagen, tenzij anders vermeld in de 

prijsopgave - deze zal gedurende de volledige huurperiode 

in rekening worden gebracht. De huurkosten zijn 

gebaseerd op volledige weken. Een week is een volledige 

week, dus zeven opeenvolgende dagen (inclusief 

feestdagen), de dag waarop de huur een aanvang neemt 

inbegrepen. Als de actuele en werkelijke huurperiode 

korter zou zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen 

huurperiode, behoudt RT zich het recht voor om de 

huurprijs opnieuw te berekenen op basis van de werkelijke 

huurperiode, waarbij naar oordeel van RT desgevallend  

ook de volledige huurperiode in rekening kan worden 

gebracht. 

  

2. De minimale huurprijs bedraagt EUR 100,00 exclusief 

transport en andere diensten . 

  

3. RT factureert de Klant voor de huur in overeenstemming 

met de Bestelling en prijsopgave . 

  

4. Alle vermelde prijzen zijn FOB vanuit de kantoren/ 

magazijnen van RT. 

  

5. De Klant dient zijn betaling te verrichten ten laatste binnen 

de dertig (30) dagen na de datum vermeld op de factuur 

van RT, tenzij expliciet anders overeengekomen met RT. 

  

6. RT behoudt zich het recht voor om de kredietvoorwaarden 

op elk moment te wijzigen wanneer, naar de mening van 

RT, de financiële of juridische situatie van de klant of het 

betalingsgedrag dit naar oordeel van RT zou 

rechtvaardigen. 

  

7. De uiteindelijk in rekening gebrachte bedragen zijn 

gebaseerd op de werkelijke retourdatum van de 

Apparatuur. Als de Apparatuur later wordt geretourneerd 

dan de retourdatum die in de Bestelling is gespecificeerd, 

wordt extra het dagtarief in rekening gebracht, zoals 

vermeld in de Bestelling  en dit tot RT de Apparatuur terug 

heeft ontvangen van de Klant.  

 

8. Laattijdige betalingen van de Klant, bv. door het 

overschrijden van de voorziene vervaldag, zijn zonder 

noodzaak tot voorafgaandelijke ingebrekestelling 

onderworpen aan een maandelijkse intrest van 1,5%, los 

van de eveneens voorziene forfaitaire schadevergoeding 

van 10% van het factuurbedrag en met een minimum van 

125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf 

de datum van de factuur tot aan de volledige betaling, 

incuslief achterstallige hoofsommen. Bovendien behoudt 

RT zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar 

verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen 

facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door 

de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens 

opeisbaar.. 

  

9. Bij terugkomst van de Apparatuur zal de definitieve factuur 

worden opgesteld en overgemaakt, inclusief de 

openstaande kosten voor de totale huurperiode, evenals 

eventuele toepasselijke kosten. 

  

10. Alle bedragen die op grond van de Overeenkomst 

verschuldigd zijn, dienen volledig te worden betaald 

zonder enig recht van de Klant op inhouding, opschorting 

of compensatie (anders dan enige aftrek of inhouding van 

belasting zoals vereist door de wet). 

  

11. Alle kosten van uitpakken, verpakken, transport en / of 

verzendkosten die niet in de overeenkomst zouden zijn 

opgenomen, zijn voor rekening van de Klant. 

  

 M.  BIJKOMENDE KOSTEN 

1 .   In aanvulling op de betaling van de huur en eventuele 

aankleven zoals gespecificeerd in de Bestelling, heeft RT 

het recht om aanvullende kosten in rekening te brengen, 

o.a.: 

(a) voor verlies of beschadiging van de Apparatuur en / of 

accessoires als gevolg van het niet naleven door de Klant 

van deze Voorwaarden; 

(b) bij beschadiging van de Apparatuur voor verlies van 

huurinkomsten gedurende de periode dat de 

Apparatuur  in herstelling is, tot aan de effectieve 

herstelling of tot wanneer zou blijken dat een herstelling 

niet mogelijk is; 

(c) bij beschadiging van de Apparatuur en indien een 

herstelling niet mogelijk of proces-economisch niet 

verantwoord zou blijken of als de Apparatuur verloren of 

gestolen is, voor verlies van huurinkomsten gedurende de 

periode vanaf de datum waarop de Apparatuur is 

beschadigd, verloren of gestolen tot de datum waarop RT 

een vergoeding ontvangt  gelijk aan de volledige 

vervangingswaarde van de apparatuur; 

(d) voor levering en / of ophaling van de Apparatuur, 

inclusief demontage, verpakking, transport 

en verzendkosten; en 
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2 . RT factureert de Klant voor eventuele extra 

kosten overeenkomstig deze Voorwaarden, meer de  

verschuldigde BTW (en eventuele andere van toepassing 

zijnde belastingen), van toepassing op deze eventuele 

extra kosten. 

 N. BEËINDIGING 

1 .  Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat haar 

ter beschikking staat, kan RT de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang beëindigen mits schriftelijke 

kennisgeving aan de klant indien: 

(a) de Klant nalaat enig verschuldigd bedrag op de 

voorziene vervaldag geheel te betalen, binnen de vijf (5) 

werkdagen na aanmaning door RT. 

(b) de Klant de huidige voorwaarden zou schenden en deze 

inbreuk niet wordt verholpen  (indien een dergelijke 

schending kan worden verholpen) binnen de vijf (5) 

werkdagen na aanmaning door RT. 

(c) de Klant de betaling van zijn schulden opschort of dreigt 

op te schorten of naar oordeel van RT niet in staat zou zijn 

diens opeisbare schulden te betalen of indien de Klant zou 

erkennen diens schulden niet te kunnen betalen. 

(d) de Klant onderhandelingen begint met alle of een deel 

van zijn schuldeisers met het oog op het herschikken van 

zijn schulden, of een voorstel doet voor of een compromis 

of regeling aangaat met zijn schuldeisers, al dan niet onder 

de WCO. 

(e) een verzoekschrift wordt ingediend, een kennisgeving 

wordt gedaan, een besluit wordt genomen of een 

bestelling wordt geplaatst, voor of in verband met de 

vereffening van de klant (weze dit een vennootschap of 

eenmanszaak of andere). 

(f) een vordering wordt ingediend bij de rechtbank, of de 

aanstelling van een curator of vereffenaar wordt gevraagd. 

(h) de Klant het uitvoeren van alle of een substantieel deel 

van zijn activiteiten bedrijf schorst of dreigt te schorsen of 

te stoppen; of 

( i ) elke gebeurtenis analoog aan de voorgaande, naar 

oordeel van RT. 

  

O. GEVOLGEN VAN DE BEËINDIGING 

1.   Bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak 

hiervan: 

(a) heeft de klant geen toestemming meer van RT om de 

Apparatuur verder onder zich te houden, waarbij RT 

gerechtigd is om bij gebreke aan onmiddellijke en volledige 

teruggave, door zijn gemachtigde vertegenwoordigers, 

zonder kennisgeving en op kosten van de klant, zich 

opnieuw in het bezit te stellen van de apparatuur, waarbij 

de Klant nu reeds voor alsdan RT machtigt de site van de 

Klant of enig ander terrein te betreden waar de Apparatuur 

zich bevindt of zou kunnen bevinden, en 

(b) de klant betaalt op verzoek aan RT : 

( i ) alle huur en andere bedragen die opeisbaar zijn 

maar nog niet zijn betaald op die datum, samen met 

enige rente en vergoedingen verschuldigd 

volgens deze voorwaarden ; 

(ii) alle kosten en uitgaven die RT heeft gemaakt voor 

het terug in bezit krijgen van de Apparatuur en / of bij 

het innen van verschuldigde bedragen onder deze 

Overeenkomst (inclusief opslag, verzekering, 

herstelling, verpakking, transport, juridische kosten en 

remarketingkosten). 

2. Bij beëindiging van de Overeenkomst ingevolge deze 

Voorwaarden of enige andere beëindiging  van de 

Overeenkomst door de Klant, aanvaard door RT en 

onverminderd alle andere rechten of rechtsmiddelen 

van RT, zal de Klant op verzoek van RT onmiddellijk een 

bedrag betalen gelijk aan het geheel van de huur die vanaf 

die datum zou verschuldigd geweest zijn indien de 

Overeenkomst zou zijn voortgezet en dit tot het einde van 

de voorziene Huurperiode. 

  

3. Beëindiging of aflopen van de Overeenkomst doet geen 

afbreuk aan de rechten, rechtsmiddelen of vorderingen 

van RT die bestaan op de datum van beëindiging of op de 

vervaldatum, inclusief het recht om schadevergoeding te 

vorderen met betrekking tot enige schending van de 

overeenkomst die bestond op of vóór de datum van 

beëindiging of de vervaldatum.  

  

  

P.  ALGEMEEN 

1. Toewijzing en andere transacties 

(a) RT kan te allen tijde haar rechten, voortvloeiende uit de 

huidige overeenkomst, geheel of gedeeltelijk bezwaren 

met eender welk (zakelijk of anders) recht of deze rechten 

geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen, inbrengen, of 

op enige andere wijze handelen zonder kennisgeving 

aan de Klant. 

(b) indien de Klant van een dergelijke handeling of 

toewijzing op de hoogte wordt gebracht, bevestigt hij 

schriftelijk de ontvangst van deze kennisgeving. 
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(b) De Klant mag geen enkele of al zijn rechten of 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst bezwaren 

met eender welk recht, overdragen, in rekening brengen, 

uitbesteden, of op enigerlei andere wijze handelen zonder 

de voorafgaande schriftelijke toestemming van RT . 

  

2. Mededelingen 

 

(b) Elke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: 

indien persoonlijk afgeleverd, wanneer bezorgd aan het 

adres genoemd hiervoor in artikel P,2 (a), op de tweede 

werkdag na verzending; indien geleverd tegen 

ontvangstbewijs of door een andere dienst van verzending, 

op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs 

werd ondertekend; of, indien verzonden per fax of e-mail, 

één werkdag na verzending. 

  

(c) De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing 

op de betekening van exploten of andere documenten in 

juridische procedures. 

  

3.  Nietigheid clausules  

  

(a) Indien enige bepaling, clausule of een deel ervan van 

deze Overeenkomst ongeldig, onwettig, nietig of niet-

afdwingbaar zou zijn of worden, zullen partijen 

samenwerken om in de geest van de overeenkomst deze 

bepaling of clausule in of aan te vullen teneinde deze in de 

matie die noodzakelijk is geldig, juridisch en afdwingbaar te 

maken. Als een dergelijke wijziging niet mogelijk is, 

wordt de relevante bepaling of gedeeltelijke bepaling 

geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of schrapping van 

een bepaling of deel van een bepaling op grond van dit 

artikel doet geen afbreuk aan de geldigheid en 

afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst. 

  

(b) Indien enige bepaling van deze Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijke ongeldig, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar 

zou zijn, zullen de partijen te 

goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te 

wijzigen, zodat deze, zoals gewijzigd, wettig, geldig en 

afdwingbaar is, en zoveel als mogelijk het beoogde 

commerciële doel bereikt, van de oorspronkelijke 

bepaling.  

 

4.    Wijzigingen 

Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, zal geen 

enkele wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst, 

inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, 

afdwingbaar zijn tenzij schriftelijk overeengekomen en 

goedgekeurd en ondertekend door RT. 

5.    Toepasselijk recht 

Deze overeenkomst werd opgesteld naar Belgisch recht 

en elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, 

de uitvoering en/of de beëindiging van deze 

overeenkomst, weze dit contractueel of anders, zal worden 

beslecht door de bevoegde  rechtbank te Mechelen. 

  


