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1. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN QUALITY PUMPS & MACHINES 

 

 

1. Algemeen 

1.1 Het verhuurde materieel blijft te allen tijde eigendom van Quality Pumps & Machines. 

1.2 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde materieel te vervreemden of aan 

derden in zekerheid over te dragen. 

1.3 Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de eigenaar is het de huurder niet 

toegestaan om het gehuurde materieel te onderverhuren, uit te lenen, het materieel aan 

derden over te dragen of het van de werf verwijderen waar het geleverd werd. 

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van 

en overeenkomsten met leveringen en diensten van Quality Pumps & Machines. 

1.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen alle bepalingen uit onze Algemene 

Voorwaarden voorrang hebben op de eventuele Algemene Voorwaarden van de huurder.   

1.6 Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover 

deze door Quality Pumps & Machines schriftelijk zijn bevestigd. 

 

2. Huurperiode 

De huurperiode vangt aan op het moment dat het gehuurde materieel het magazijn van 

de eigenaar verlaat en eindigt op het moment dat het gehuurde materieel door de 

eigenaar in ontvangst wordt genomen, beide dagen inbegrepen. Van zodra de 

huurperiode verstreken is, is de eigenaar gerechtigd het verhuurde materieel op elk 

ogenblik terug te halen, waar het zich ook bevindt, zonder dat de huurder enig recht of 

verhaal kan inroepen. Alle kosten hieraan verbonden evenals eventueel geleden schade, 

zijn voor rekening van de huurder. 

 

3. Huurprijzen 

3.1 De huurprijzen gelden af magazijn en zijn exclusief btw. In de huurprijs is transport, 

montage/demontage en indienststelling niet inbegrepen.  

Brandstoffen en andere energiekosten, alsook het reguliere onderhoud (inclusief oliën en 

vetten) zijn voor rekening van de huurder.  

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op gebruik van het gehuurde materieel op basis van een 

40-urige werkweek. Indien het gehuurde materieel meer dan 40 uur per week gebruikt 

wordt, behoudt Quality Pumps & Machines zich het recht voor om de meer gebruikte uren 

bij huurder naar rato apart in rekening te brengen. 

 

4. Installatie 

Wanneer arbeidskrachten geleverd worden door de eigenaar om bij de plaatsing van het 

materieel toezicht te houden of om op voortdurende wijze dienst te verlenen, zullen deze 

arbeidskrachten op alle gebieden geacht worden in dienst te staan van de huurder en te 

handelen onder zijn autoriteit en aansprakelijkheid. Voor een werk uit te voeren aan een 

overeengekomen prijs kan de verantwoordelijkheid van de eigenaar niet in het gedrang 

komen wat betreft het resultaat, zelfs indien een max. termijn opgegeven werd voor het 

pompen en het ter beschikking stellen van het personeel en materieel, in aanmerking 

nemende de onzekerheid betreffende het te verpompen materiaal, de te verpompen 

componenten, enz. In dit geval is de eigenaar enkel gebonden voor de toegestane en 

overeengekomen  termijn, onverminderd de bedragen te betalen door de huurder en 

welk ook het resultaat moge zijn, bereikt door het materieel en verhuurde personeel.    

In elk geval zal hij het materieel op de voorziene datum mogen terugnemen.  

 



Algemene Verhuur-en Verkoopsvoorwaarden - Quality Pumps & Machines 

(2020 - Versie 1.2) 

Pagina 2 van 8 

 

In de overeengekomen termijn zal steeds begrepen zijn, buiten het pompen, de 

plaatsing, het in werking stellen, de voorbereiding, de verplaatsing van het materieel, 

enz. 

 

5. Transport 

Het transport van het gehuurde materieel geschiedt voor rekening en op risico van de 

huurder, ook in het geval dat de huurder aan Quality Pumps & Machines verzoekt het 

transport te regelen. In geval de huurder aan Quality Pumps & Machines verzoekt het 

materiaal te leveren en/of op te halen, zal de huurder er steeds voor zorgen dat de 

gehuurde goederen gedemonteerd en gegroepeerd op een goed bereikbare en met de 

vrachtwagen berijdbare plaats gelost of geladen kunnen worden. Indien de huurder 

hierin in gebreke blijft, zal Quality Pumps & Machines de huurder hiervan op de hoogte 

stellen en zal de huurperiode blijven lopen tot aan deze voorwaarden voldaan is. 

 

6. Levering en teruggave 

6.1 De huurder erkent het materieel bij de aanvang van de huurperiode in uitstekende 

staat  van werking en netheid  te hebben ontvangen.  

6.2 Quality Pumps & Machines beschikt over tien werkdagen na aankomst van het 

materieel in de opslagplaats om ervan de inventaris op te maken en de controle van 

goede werking en properheid te doen. Een eventueel ontvangstbewijs, afgeleverd op het 

ogenblik van aankomst in de opslagplaats, zal door de huurder niet als ontlasting kunnen 

beschouwd worden voor wat betreft de inventaris en de staat van het materieel.         

Het materieel zal aan de eigenaar teruggegeven worden in goede staat van werking en 

zuiverheid. In het tegenovergestelde geval zal de huurder de herstellings- en 

reinigingskosten betalen aan de van kracht zijnde tarieven voor werkloon, materieel, 

producten, enz. Bovendien houdt de eigenaar zich het recht voor de huur aan te rekenen 

voor de periode van onbruikbaarheid van het materieel onder voorbehoud van het 

aanrekenen van schadevergoeding. 

 

7. Gebruik 

De huurder is steeds verplicht het materieel te gebruiken waarvoor het bestemd is. Het is 

de huurder niet toegestaan enige wijziging aan het gehuurde aan te brengen. De huurder 

is verplicht het materieel volgens de technische voorschriften te behandelen, te 

onderhouden en te controleren op o.a. correcte opstelling, oliepeil, koelwater, accu’s enz. 

Quality Pumps & Machines is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verkeerd 

gebruik of gebrek aan onderhoud van het gehuurde. Personeel van Quality Pumps & 

Machines dient te allen tijde toegelaten te worden tot de plaats waar het gehuurde 

materieel zich bevindt zodat zij  op elk ogenblik en gelijk waar het gehuurde materieel 

zou kunnen controleren. 

 

8. Beslagname , schade of diefstal 

8.1 De huurder is verplicht om Quality Pumps & Machines binnen 24 u in kennis te stellen 

van enig beslag op zijn roerende en/of onroerende goederen, waaronder het gehuurde. 

Tevens is huurder verplicht om Quality Pumps & Machines binnen 24 u in kennis te 

stellen van diefstal, schade, tenietgaan of het gedeeltelijk tenietgaan van het gehuurde 

materiaal. 

8.2 De huurder is aansprakelijk voor diefstal, vermissing, vandalisme, inbraak en schade 

van het gehuurde. Bij het geheel en al vergaan van het gehuurde dient de huurder de 

nieuwwaarde van het gehuurde binnen één week na tenietgaan te voldoen aan Quality 

Pumps & Machines. 
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9. Annulering  

De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst gesloten voor 

bepaalde tijd, blijft het overeengekomen huurbedrag door huurder verschuldigd. 

 

10. Aansprakelijkheid 

10.1 De huurder is aansprakelijk voor de kosten, verliezen en schaden, van welke aard 

zij ook wezen, opgelopen door partijen of door derden, ontstaan door het materieel vanaf 

de levering tot de terug in ontvangstname in de aangeduide opslagplaats, met inbegrip 

van de verliezen en de schaden veroorzaakt door overstromingen, grondverzakkingen, 

diefstal van het materieel en brand, door het  normale of abnormale gebruik van het 

materieel of door zijn werking, gebrek aan werking, pannes of ongevallen ingevolge 

verborgen gebreken inzake materie of bewerking, tegenwoordige of toekomstige, deze 

opsomming dient enkel als voorbeeld beschouwd te worden.  

10.2 Quality Pumps & Machines kan  nimmer aansprakelijk gesteld worden voor 

vergoeding van schade die huurder of derden lijdt, veroorzaakt door enig defect aan het 

gehuurde materieel, ongeacht de oorzaak daarvan. 

10.3 De huurder zal eveneens aansprakelijk zijn voor alle gevolgen van het niet 

toegestane gebruik van het materieel door derden. Ten einde zijn wettelijke of 

conventionele aansprakelijkheid te dekken, zal de huurder een verzekering afsluiten en 

zal aan de eigenaar bij het eerste verzoek een exemplaar van zijn verzekeringspolis 

voorleggen.  

10.4 Niets van hetgeen in het contract of in onderhavige Algemene Voorwaarden is 

vervat, kan onze aansprakelijkheid meebrengen wat de onrechtstreekse schade betreft 

van welke aard ook, in geval van schending of niet-naleving der bepalingen en 

voorwaarden van onderhavige Algemene Voorwaarden door onszelf, onze 

medecontractanten, aangestelden, agenten of bedienden. Behoudens bij bedrog of opzet 

van onzentwege, is onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt tot maximaal de 

waarde van de verhuurde goederen zoals gefactureerd. 

 

11. Ontbinding 

Bij niet of niet volledige nakoming van een of meer bepalingen van de 

huurovereenkomst, waaronder deze huurvoorwaarden, in het bijzonder het niet of niet 

tijdig betalen van de huurtermijnen of onoordeelkundig gebruik of onvoldoende 

onderhoud van het gehuurde, is Quality Pumps & Machines gerechtigd de 

huurovereenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 

ontbonden te verklaren, onverminderd de verplichting van huurder tot betaling van al 

hetgeen hij uit hoofde van de huurovereenkomst aan Quality Pumps & Machines is 

verschuldigd of verschuldigd zal worden. Quality Pumps & Machines is alsdan gerechtigd 

het gehuurde op kosten van huurder tot zich te nemen. 

 

12. Betaling 

12.1 De betaling van de facturen dient te gebeuren uiterlijk binnen 30 dagen na 

ontvangst van de facturen. Bij overschrijding van deze termijn is huurder een rente 

verschuldigd van 1 procent per maand over het verschuldigde. Schuldvergelijking is 

uitgesloten.  
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12.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door Quality Pumps & 

Machines noodzakelijk worden geacht ter invordering van het verschuldigde of nakoming 

van verplichtingen van huurder komen voor rekening van huurder. Buitengerechtelijke 

kosten, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, bedragen 15 procent van 

het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- exclusief btw, ongeacht - indien 

de kosten hoger zijn - de gebondenheid van huurder tot betaling van het meerdere. 

 

13. Borgsom 

Quality Pumps & Machines heeft het recht aan huurder een borgsom te vragen waarvan 

de hoogte afhankelijk is van de waarde van het gehuurde, en welk bij het sluiten van de 

huurovereenkomst door huurder dient te worden betaald. Na teruggave van het 

gehuurde is Quality Pumps & Machines verplicht de waarborgsom aan huurder terug te 

betalen onder verrekening van al hetgeen huurder aan Quality Pumps & Machines 

verschuldigd is terzake onderhavige huurovereenkomst, uit welken hoofde dan ook. 

 

14. Toepasselijk recht en geschillen 

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de huurovereenkomst of van 

andere overeenkomsten welke van voornoemde overeenkomsten uitvloeisel mochten 

zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulke overeenkomsten, zullen worden 

berecht naar  Belgisch recht door de bevoegde rechter te Gent. 
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2. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN QUALITY PUMPS 

Januari 2012 

 

  

1.Algemeen 

1.1 Geen enkele bestelling die geplaatst wordt in aansluiting met onze aanbieding of 

offerte zal een contract uitmaken, indien zij door Quality Pumps & Machines niet 

schriftelijk werd aanvaard.  

1.2 Het geheel van de uitrusting blijft eigendom van Quality Pumps & Machines tot op het 

ogenblik dat de afgesproken prijs volledig betaald is op de bankrekening van Quality 

Pumps & Machines. 

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van 

en overeenkomsten met leveringen en diensten van Quality Pumps & Machines. 

1.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen alle bepalingen uit onze Algemene 

Voorwaarden voorrang hebben op de eventuele Algemene Voorwaarden van de koper.   

1.5 Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover 

deze door Quality Pumps & Machines schriftelijk zijn bevestigd. 

 

2. Informatie 

Alle illustraties, tekeningen, specificaties, maten en gewichten met betrekking tot de 

zending, die samen met het aanbod of in verband ermee worden bezorgd, zijn enkel 

gegevens onder voorbehoud verstrekt en vormen geen onderdeel van het contract.  

 

3. Proeven en rendementen 

Alle proeven of rendementsproeven die de kopers vragen, worden door hen in 

supplement betaald, tenzij hieromtrent contractueel anders werd overeengekomen. 

Wanneer het contract voorziet dat proefnemingen op de werf zullen worden gehouden, 

moeten de kopers, op hun kosten en op hun verantwoordelijkheid de nodige 

arbeidskrachten, materialen, elektriciteit, brandstof, magazijn en materieel leveren. 

 

4. Levering, montage en voltooiing 

Alle termijnen voor levering, montage of voltooiing zijn niet bindende termijnen waarin 

Quality Pumps & Machines hoopt in staat te zullen zijn tot de verzending, de montage of 

de voltooiing van het werk. De termijn met betrekking tot de levering of de voltooiing, 

die door ons werd aangeduid, begint te lopen op de datum waarop wij de schriftelijke 

bestelling hebben ontvangen, evenals alle inlichtingen en alle tekeningen, licenties, 

vergunningen en toelatingen die nodig zijn om ons toe te laten de werken uit te voeren.  

De termijn voor de montage (indien deze nodig is) begint te lopen op de datum, volgend 

op de levering, waarop wij vrij toegang tot de werf hebben en waarop ons de nodige 

faciliteiten en vergunningen voor de montage worden verleend. 
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5. Montage 

Wanneer het contract de montage voorziet, zijn, tenzij anders overeengekomen,           

de volgende voorwaarden van toepassing: de datum van voltooiing en de genoteerde 

prijzen worden gegeven onder het voorbehoud dat de koper de gegeven instructies 

m.b.t. voorbereidende werken uitgevoerd heeft, de passende funderingen aanwezig zijn, 

hijs- en heftoestellen vrij door ons op het gewenste ogenblik kunnen gebruikt worden en 

dat ons door de koper toegangsfaciliteiten tot de werf wordt verzekerd met een 

voldoende doorgang voor het gebruikte materieel. Tenslotte moet een voldoende 

bescherming van materialen en uitrusting verzekerd worden vanaf de datum van hun 

aflevering op de werf. 

Ingeval we supplementaire kosten gedurende de montage zouden oplopen als gevolg van 

instructies van de koper om het werk te moeten staken of als gevolg van gebrek aan 

instructies van de koper, of van onderbrekingen, vertragingen, supplementaire werkuren, 

ongewone werkuren, werken waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, vergissingen of alle 

andere oorzaken die aan onze controle ontsnappen, zullen de aldus opgelopen 

supplementaire kosten bij de contractuele prijs gevoegd worden en door de koper 

moeten betaald worden. 

Indien zonder dat ons schuld treft, de proefnemingen niet kunnen geschieden 

onmiddellijk na de voltooiing der werken, behouden we ons het recht voor ons personeel 

van de werf terug te halen. De reiskosten zullen dan ten laste van de koper gelegd 

worden indien deze vragen ons personeel terug naar de werf te zenden om bij de 

proefnemingen van inwerkstelling aanwezig te zijn. 

 

 

6. Belemmering en verhindering 

6.1 Indien de uitvoering van een contract, gebaseerd op het aanbod, onmogelijk wordt of 

op welke wijze ook gedwarsboomd wordt, heeft Quality Pumps & Machines in dat geval 

recht op de volledige betaling, ongeacht of een betaling voorzien is krachtens de 

bepalingen van het contract, van het geheel van de afgesproken prijs.  

6.2 In geval wij belemmerd of verhinderd worden enig contract dat uit dit aanbod 

voortvloeit, uit te voeren door stakingen, lock-outs, arbeidsconflicten, tekort aan 

arbeidskrachten of schade aan onze installaties (welke ook de oorzaak hiervan is) of 

wegens gebrek aan materieel of vervoermiddelen of door brand (welke ook de oorzaak 

hiervan is), of door overstroming, storm, of elke andere oorzaak die aan onze controle 

ontsnapt, zijn we niet aansprakelijk voor enig verlies, nadeel of schade die hieruit zou 

kunnen voortvloeien. 

 

7. Risico’s 

Niettegenstaande het feit dat eigendom nog niet op de koper is overgegaan, draagt 

uitsluitend de koper het risico van het materieel, met inbegrip van het risico op diefstal of 

schade door brand, vandalisme, … en alle andere schades veroorzaakt (welk ook de 

oorzaak ervan wezen), en dit van zodra het materieel op locatie van de koper is 

afgeleverd. 
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8.Garantie 

8.1 Onder voorbehoud van wat hierna zal gezegd worden betreffende de koopwaren die 

niet door ons gefabriceerd zijn, waarborgen wij het geheel van ons materieel en van ons 

werk gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de levering aan de 

eerste koper of vanaf de voltooiing van de montage (indien deze door ons wordt 

uitgevoerd), maar in geen enkel geval voor een periode langer dan vijftien maanden te 

rekenen vanaf de datum waarop de koopwaren onze werkplaatsen hebben verlaten.  

8.2 Evenwel zal onze aansprakelijkheid inzake enig zichtbaar of verborgen gebrek of 

tekort aan de door ons geleverde of geplaatste koopwaren of voor enig verlies, nadeel of 

schade die hen zouden kunnen worden toegeschreven, beperkt blijven tot het herstel, de 

vervanging of de hermontering ten kosteloze titel (enkel in België) van alle koopwaren of 

stukken die naar onze mening gebreken blijken te vertonen, hetzij inzake de opvatting, 

hetzij inzake een gebrek in de materie, hetzij in de bewerking gedurende de 

gewaarborgde periode, naar aanleiding van een normaal gebruik, met uitzondering van 

de normale sleet, en mits de gebrekkige stukken ons onmiddellijk worden teruggestuurd 

naar onze werkplaats.  

Het transport der herstelde of vervangen stukken zal door ons enkel in België gedragen 

worden. Anders zullen deze stukken geleverd worden F.O.B. aan de Belgische grens. 

8.3 In geval van weer opgeknapte (gereconditioneerde) of tweedehandse stukken, 

worden de waarborgperiodes van twaalf en vijftien maanden respectievelijk 

teruggebracht op drie en zes maanden. Wat de stukken betreft die niet door ons 

gefabriceerd worden, is onze waarborg beperkt tot de waarborg (indien er een is) die ons 

door de fabrikanten van deze stukken is gegeven. 

8.4 De waarborgen die wij krachtens onderhavige clausule geven, vervangen alle 

waarborgen die, inzake de beschrijving, de kwaliteit, opvatting of aanpassing, krachtens 

de wet toepasselijk zijn. 

8.5 De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of indien het onderhoud niet werd 

uitgevoerd volgens de richtlijnen en indien niet-originele onderdelen werden gebruikt. 

Herstellingen, aanpassingen of wijzigingen aan de pomp/ pompset mogen nooit worden 

uitgevoerd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Quality Pumps & 

Machines.  De garantie  dekt geen normale slijtage van onderdelen zoals rubber, 

plastieken onderdelen, dichtingen, waaier en slijtplaat, filters en oliën, etc.  

 

9. Betaling 

9.1 Tenzij hieromtrent schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle betalingen 

geschieden 30 dagen na factuurdatum. Kleine gebreken of tekorten kunnen niet als 

verontschuldiging dienen voor niet-betaling op de vastgestelde data. Eventuele klachten 

dienen binnen de vijf werkdagen dagen na leveringsdatum ingediend te worden. 

9.2 Het materieel wordt verkocht aan de prijs vermeld in de offerte en/of in de 

ontvangstmelding van de bestelling. De btw is niet in de prijs begrepen en valt ten laste 

van de koper.  

De laattijdige of ongemotiveerde niet-betaling van het geheel of een gedeelte van een 

factuur op de vervaldag, heeft tot gevolg dat: 
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A. alle andere facturen opgemaakt op naam van dezelfde koper onmiddellijk 

opeisbaar zijn, zelfs indien de betalingstermijn hiervan nog niet verstreken is. 

B. de koper verplicht is om aan de verkoper van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling moratoire intresten te betalen aan 1% per maand op die bedragen, 

welke nog te betalen zijn vanaf de datum van hun opeisbaarheid; 

C. de koper verplicht is om aan de verkoper een forfaitaire vergoeding te betalen 

van 10% op alle verschuldigde bedragen met een minimum van 100 euro om de 

administratieve, financiële en andere onkosten te dekken, benevens het nog niet betaald 

bedrag, de protestkosten, de moratoire intresten en eventueel de gerechtelijke intresten 

en kosten. 

 

10. Aansprakelijkheid in het algemeen 

10.1 Niets van hetgeen in het contract of in onderhavige Algemene Voorwaarden is 

vervat, kan onze aansprakelijkheid meebrengen wat de onrechtstreekse schade betreft 

van welke aard ook, in geval van schending of niet-naleving der bepalingen en 

voorwaarden van onderhavige Algemene Voorwaarden door onszelf, onze 

medecontractanten, aangestelden, agenten of bedienden. 

10.2 Quality Pumps & Machines kan  nimmer aansprakelijk gesteld worden voor 

vergoeding van schade die koper of derden lijdt, veroorzaakt door enig defect aan het 

gekochte materieel, ongeacht de oorzaak daarvan. 

10.2 Behoudens bij bedrog of opzet van onzentwege, is onze aansprakelijkheid voor 

directe schade beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde goederen of werken 

zoals gefactureerd. 

Onze agenten en vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze aansprakelijkheid te 

verbinden of te erkennen. 

 

11. Toepasselijk recht en geschillen 

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de verkoopovereenkomst of van 

andere overeenkomsten welke van voornoemde overeenkomsten uitvloeisel mochten 

zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulke overeenkomsten, zullen worden 

berecht naar  Belgisch recht door de bevoegde rechter te Gent. 

 


