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Huurvoorwaarden van United Rentals België B.V. te Antwerpen, België  

Huur- en Dienstenvoorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw huur van Apparatuur van of dienstverlening door United Rentals. 
Laatste Update: Januari 2022

1. Definities

‘Apparatuur’ verwijst naar alle goederen, materialen en apparatuur en tastbare zaken die worden geïdentificeerd als huurmaterieel volgens het 
Reserveringsformulieren omvat onder meer alle aan de Klant geleverde accessoires, hulpstukken en andere soortgelijke zaken, samen met alle 
bijbehorende vervangende onderdelen, reparaties, aanvullingen, hulpstukken en accessoires, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, leidingen, 
filterzakken, filterzeven, luchtslangen, elektriciteitskabels, messen, laskabels, tanks voor vloeibare brandstof en mondstukken. 

‘Categorie A Gereguleerd Materiaal’ omvat elk hoog-risico Materiaal dat onder een van de volgende categorieën valt: (i) radioactief, (ii) 
infectueus, of (iii) acuut toxisch (elk zoals gedefinieerd, opgesomd of gereguleerd in enige Regelgeving). 

‘Categorie B Gereguleerd Materiaal’ omvat elk middelhoog-risico Materiaal dat onder een van de volgende categorieën valt: (i) gevaarlijk voor 
de gezondheid, (ii) corrosief (elk zoals gedefinieerd, opgesomd of gereguleerd in enige Regelgeving), of (iii) een afvalstroom is die een volume bevat 
van 5% of 5%+ van enig Materiaal dat valt onder categorie (i) of (ii) van deze definitie van Categorie B Gereguleerd Materiaal. ‘Diensten’ zijn de 
diensten, activiteiten en werkzaamheden die uit hoofde van deze Overeenkomst door United Rentals voor de Klant worden uitgevoerd, waaronder 
de Fluid Solutions Services, Power- en HVAC-Services, Scaffolding Services, Tool Solutions Services, Portable Sanitation Solutions en Trench 
Services (elk zoals gedefinieerd in Sectie 21).

“Gevolgschade” omvat, onder meer, winstderving, margeverlies, verlies van zaken, stijging van algemene kosten, financieel verlies, 
bedrijfsonderbreking, reputatieschade en schade aan (eigendom van) derden en/of vorderingen van derden.

‘Huur- en Dienstenovereenkomst’ is de overeenkomst tussen de Klant en United Rentals voor de huur van Apparatuur en/of levering van 
Diensten door United Rentals, ongeacht of die Overeenkomst in persoon wordt gesloten op de Vestigingsplaats, online, of op het moment van 
levering van de Apparatuur. Een kopie van deze Huur- en Dienstenvoorwaarden werd aan de klant overgemaakt.

‘Huurperiode’ verwijst naar het tijdvak tussen de “Rental Out” en de “Scheduled In”, zoals bepaald in de Huur- en Dienstenovereenkomst, met 
uitzondering van het feit dat de Huurperiode vroeger kan eindigen zoals bepaald in artikels 18, 19 en 27 daarvan of indien de Klant de Apparatuur 
vroeger teruggeeft.

‘Klant’ is de persoon of entiteit als zodanig geïdentificeerd in het Reserveringsformulier, met inbegrip van elke vertegenwoordiger, agent, 
functionaris of werknemer ervan.

‘Land van Regelgeving’ is het land van United Rentals’ kantoren zoals aangegeven in de Overeenkomst en elk land waar de Apparatuur zich 
bevindt of zal bevinden gedurende de periode waarin deze in het bezit is van de Klant of waarin deze moet worden teruggegeven aan United 
Rentals onder de Overeenkomst. 

‘Materiaal’ is elk materiaal, elke stof of elke afvalstof. 

‘Niet-Gereguleerd Materiaal’ is elk Materiaal dat geen Categorie A Gereguleerd Materiaal of Categorie B Gereguleerd Materiaal is. 

‘Normale Kantooruren’ is maandag tot vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur in het Land van Regelgeving. 

‘Overeenkomst’ is het Reserveringsformulier, samen met enige bijhorende Huur- en Dienstenovereenkomst, met inbegrip van deze Huur- en 
Dienstenvoorwaarden die daarin door verwijzing zijn opgenomen.

‘Regelgeving’ is elke wet, regeling, uitspraak of bevel van een overheidsinstantie en elke algemeen aanvaarde technische norm in de 
relevante industrie, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle ISO-, EN- of DIN-normen, telkens zoals van kracht en in werking in het Land van 
Regelgeving. 

“Reserveringsformulier” is de informatie betreffende Apparatuur, Huurperiode, levering, betaling en andere informatie uit de Bevestiging/
Bestelling Samenvattend Scherm of de Huur- en Dienstovereenkomt, naargelang het geval.

‘Specialistische Materialen’ zijn de specialistische filtratiematerialen die worden gekocht in verband met de huur van Apparatuur die wordt 
ingezet voor Fluid Solutions Services, zoals zand, grind, koolstof of andere materialen die worden gebruikt voor de verwijdering van bepaalde 
verontreinigingen of andere materialen, e.e.a. zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

‘Tanks’ is de Apparatuur aangeduid als huurartikel als onderdeel van de Fluid Solutions Services waarin de Klant materialen opslaat.

‘United Rentals’ of ‘United’ verwijst naar United Rentals België B.V. in Antwerpen, België.

‘Vestigingsplaats’ is het adres van United Rentals vermeld in de Huur- en Dienstenovereenkomst.

‘Voertuig’ betekent elk voertuig; en ‘Voertuigen’ verwijst collectief naar elk van deze voertuigen. 
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2. Bevoegdheid tot ondertekening; aangaan van contracten
Elke persoon die de Overeenkomst ondertekent, verklaart en waarborgt dat hij of zij meerderjarig is en de bevoegdheid en macht heeft om     
deze Overeenkomst namens de Klant te ondertekenen.

3. Schadeloosstelling/ Vrijwaring
IN DE VERSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, STEMT DE KLANT ERMEE IN OM UNITED RENTALS, EN ELK VAN ZIJN 
RESPECTIEVELIJKE DIRECTEURS, AGENTEN, BEDIENDEN OF WERKNEMERS, EN FILIALEN, MOEDERONDERNEMINGEN EN 
DOCHTERONDERNEMINGEN, SCHADELOOS TE STELLEN VOOR, TE VERDEDIGEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ENIGE EN ALLE 
AANSPRAKELIJKHEDEN, CLAIMS, VERLIES, SCHADE OF KOSTEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, JURIDISCHE 
KOSTEN, WINSTDERVING, STIJGING VAN ALGEMENE KOSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, 
SCHADEVERGOEDINGEN MET BETREKKING TOT MATERIËLE SCHADE, LICHAMELIJK LETSEL OF SCHADE MET BETREKKING 
TOT ONRECHTMATIGE DOOD) VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET (A) INSTALLATIE, BEDIENING, GEBRUIK, BEZIT 
OF VERHUUR VAN DE APPARATUUR, OF (B) FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE DOCUMENTEN OF 
ANDERE INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE KLANT, OF VERKREGEN VAN ANDEREN, WAAROP UNITED RENTALS VERTROUWT 
BIJ HET LEVEREN VAN DE APPARATUUR OF DIENSTEN. DEZE VRIJWARINGSBEPALING IS OOK VAN TOEPASSING OP ALLE 
VORDERINGEN DIE TEGEN UNITED RENTALS WORDEN INGESTELD OP BASIS VAN  OBJECTIEVE/FOUTLOZE OF RISICO- OF 
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID. DE KLANT ZAL ECHTER NIET VERPLICHT ZIJN OM UNITED RENTALS SCHADELOOS TE STELLEN 
VOOR DAT DEEL VAN VERLIES, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID DAT UITSLUITEND VEROORZAAKT IS DOOR OPZETTELIJK 
WANGEDRAG OF DE ENKELE NALATIGHEID VAN UNITED RENTALS. TER BEVORDERING VAN, MAAR NIET TER BEPERKING VAN, DE 
SCHADELOOSSTELLINGSBEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, STEMT DE KLANT ER UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK MEE IN DAT 
DE VOORNOEMDE VERPLICHTING TOT SCHADELOOSSTELLING OP GEEN ENKELE WIJZE ZAL WORDEN BEÏNVLOED OF VERMINDERD 
DOOR ENIGE WETTELIJKE OF GRONDWETTELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF IMMUNITEIT DIE DE KLANT GENIET 
VAN RECHTSZAKEN DOOR ZIJN EIGEN WERKNEMERS. DE VERPLICHTING TOT SCHADELOOSSTELLING ZAL VOLLEDIG VAN KRACHT 
BLIJVEN ONDANKS HET AFLOPEN OF DE VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST. VOOR ZOVER HET VOORGAANDE IN 
STRIJD IS MET DWINGENDE BEPALINGEN VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL HET VOORGAANDE ZODANIG WORDEN TOEGEPAST 
DAT HET MAXIMAAL EFFECT ERVAN WORDT BEREIKT ZOALS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT.

4. Inspectie van Apparatuur
De Klant erkent dat de Klant de Apparatuur heeft geïnspecteerd alvorens deze in bezit te nemen en deze in goede staat van werking en 
reparatie en geschikt voor de behoeften van de Klant bevonden heeft. De Klant erkent verder dat de Klant de aandrijftank van voertuigen die 
geregistreerd en gelicentieerd zijn, of geregistreerd en gelicentieerd moeten worden, voor gebruik op een snelweg of openbare weg heeft 
geïnspecteerd alvorens deze in bezit te nemen, en dat deze aandrijftank geen geverfde brandstof bevatte (voor zover geverfde brandstof 
verboden is voor gebruik in het rechtsgebied) of enige brandstof dat geen Conforme Brandstof is zoals gedefinieerd in artikel 7A. De Klant 
heeft alle koppelingen, bouten, veiligheidskettingen, trekogen en andere apparaten en materialen gebruikt om de Apparatuur aan te sluiten 
op het trekkend voertuig van de Klant geïnspecteerd of zal deze inspecteren, indien van toepassing. De Klant erkent dat United Rentals niet 
verantwoordelijk is voor enige schade aan het trekkend voertuig van de Klant veroorzaakt door afneembare koppelingen of spiegels. Met 
betrekking tot de huur van Tanks zal de Klant zelfstandig maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle materialen die de Klant opslaat 
in de Tanks chemisch compatibel zijn met de Apparatuur. De Klant zal United Rentals het veiligheidsinformatieblad (‘SDS’) of geverifieerde 
laboratoriumtests bezorgen die het materiaal identificeren dat de Klant in de Tanks opslaat. 

5. Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover toegestaan door enige wet, zal United Rentals in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk zijn tegenover de Klant of enige 
andere partij voor: (i) enig verlies, enige schade of enig letsel veroorzaakt door, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met de 
Apparatuur, de werking of het gebruik daarvan of (ii) enige incidentele schade, gevolgschade, punitieve schade of speciale schade, zelfs indien 
de Klant geïnformeerd werd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De Klant erkent en aanvaardt alle risico’s inherent aan de werking, 
het gebruik en het bezit van de Apparatuur vanaf het moment dat de Apparatuur aan de Klant is geleverd tot het moment dat de Apparatuur 
aan United Rentals is teruggegeven en zal alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om alle personen en zaken te beschermen tegen letsel of 
schade door de Apparatuur. Nergens in de Overeenkomst wordt de aansprakelijkheid van United beperkt voor (a) overlijden of persoonlijk letsel, 
(b) verlies, schade of letsel veroorzaakt door grove nalatigheid, en (c) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling door United of een van haar 
vertegenwoordigers.

6. Verantwoordelijkheden van de Klant
De Klant zal United Rentals voorzien van de informatie en de documentatie die United Rentals nodig heeft om de Diensten te beoordelen, te 
plannen en uit te voeren en/of de Apparatuur te leveren. Alle Apparatuur wordt geleverd en Diensten worden uitgevoerd op basis van informatie 
verstrekt door de Klant of anderen en United Rentals vertrouwt op de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie bij het leveren van 
de Apparatuur en het uitvoeren van de Diensten. De Klant erkent dat het onmogelijk is voor United Rentals om de juistheid, volledigheid en 
toereikendheid te verzekeren van de informatie die door anderen wordt verstrekt, omdat dit onmogelijk te verifiëren is of omdat er zich fouten 
of weglatingen kunnen hebben voorgedaan bij de verwerving van dergelijke informatie. De Klant is verantwoordelijk voor het voorzien van een 
veilige werkomgeving voor alle partijen, met inbegrip van United Rentals en haar werknemers, en voor het verzekeren dat de Diensten worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
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7A. Gebruik van Apparatuur
De Klant is vertrouwd met de juiste bediening en het juiste gebruik van elk onderdeel van de Apparatuur. De Klant heeft de Apparatuur 
geselecteerd op basis van zijn behoeften en zal de Apparatuur niet gebruiken of iemand toestaan de Apparatuur te gebruiken voor een 
onwettig doel of op een onwettige manier; zonder een vergunning, indien vereist door de toepasselijke wetgeving; of die niet gekwalificeerd 
is om de Apparatuur te bedienen. Verder zal de Klant de Apparatuur enkel gebruiken (i) volgens het normale gebruik en voor het doel van de 
Apparatuur, (ii) in overeenstemming met de instructies die United aan de Klant heeft verstrekt in de Huur- en Dienstenovereenkomst, en (iii) in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Klant zal geen geverfde brandstof inbrengen, of toelaten ingebracht te worden, in de 
aandrijvingstank van voertuigen of andere machines aangedreven met diesel die geregistreerd en gelicentieerd zijn, of die geregistreerd en 
gelicentieerd moeten worden, voor gebruik op een snelweg of andere openbare weg, voor zover geverfde brandstof verboden is voor gebruik 
in het rechtsgebied. Bovendien zal de Klant alleen dieselbrandstof gebruiken die voldoet aan de EN 590 vereisten (“Conforme Brandstof”). DE 
KLANT STEMT ERMEE IN OM UNITED RENTALS TE VERDEDIGEN TEGEN, SCHADELOOS TE STELLEN VOOR EN TE VRIJWAREN VAN 
ALLE BOETES, STRAFFEN, SCHADE AAN APPARATUUR EN ALLE ANDERE KOSTEN OPGELOPEN DOOR UNITED RENTALS ALS GEVOLG 
VAN DE INBRENGING VAN GEVERFDE BRANDSTOF IN DE AANDRIJFTANK VAN DERGELIJKE VOERTUIGEN. De Klant stemt ermee in 
om: (i) filters, olie, vloeistofniveaus en bandenspanning te controleren; (ii) de Apparatuur dagelijks te reinigen en visueel te inspecteren; en (iii) 
onmiddellijk het gebruik van de Apparatuur te staken en United Rentals onmiddellijk op de hoogte te brengen indien de Apparatuur herstel of 
onderhoud nodig heeft. De Klant erkent dat United Rentals geen verantwoordelijkheid heeft om de Apparatuur te inspecteren terwijl deze in het 
bezit van de Klant is. United Rentals heeft het recht om de Apparatuur op elk moment en om welke reden dan ook te vervangen door andere 
redelijkerwijs vergelijkbare Apparatuur. De kosten in verband met een dergelijke vervanging komen voor rekening van United.

7B. Gereguleerde Materialen
Indien de Klant van plan is de Apparatuur te gebruiken voor de opslag en behandeling van Gereguleerde Materialen, zijn de volgende 
voorwaarden in deze Sectie van toepassing. De Klant zal alle kosten dragen in verband met testen, schoonmaken en bemonstering.

 1. Testen van Tanks, omgaan met pompen en omgaan met filters. De Klant erkent dat de Apparatuur in het verleden 
Gereguleerde Materialen kan hebben bevat. De Klant kan, op kosten van de Klant, de Apparatuur testen op de aanwezigheid van 
resthoeveelheden Gereguleerde Materialen alvorens de Apparatuur in bezit te nemen. Indien bij een voorafgaande test resthoeveelheden 
Gereguleerde Materialen in de Apparatuur worden aangetroffen, kan de Klant United Rentals hiervan in kennis stellen en om nieuwe Apparatuur 
verzoeken of kan de Klant de huur opzeggen. Indien de Klant verkiest om de Apparatuur verder te gebruiken of indien hij verkiest om de 
Apparatuur niet te testen, zal de Klant gebonden zijn door de hierin vermelde voorwaarden en ziet hij af van elk recht om zich te verzetten 
tegen de aanwezigheid van Gereguleerde Materialen in de Apparatuur als gevolg van een eerder gebruik, en stemt hij ermee in dat de 
Apparatuur geschikt is voor het door de Klant beoogde gebruik. Na afloop of beëindiging van de Huurperiode, maar voor de teruggave van de 
Apparatuur aan United Rentals, zal de Klant, op eigen kosten van de Klant, alle Gereguleerde Materialen uit de Apparatuur verwijderen en de 
Apparatuur reinigen tot de standaard die vereist wordt door enige Regelgeving die van toepassing is op de werking van de Apparatuur of op de 
behandeling, de opslag of het transport van de relevante Gereguleerde Materialen.

 2. Schoonmaken:
  a.Met betrekking tot Categorie A Gereguleerde Materialen: Voor de teruggave zal de Klant de Apparatuur legen en 
reinigen overeenkomstig de volgende vereisten: (i) de reiniging moet worden uitgevoerd door de Klant; (ii) de reiniging moet naar United 
Rentals’  tevredenheid worden gedocumenteerd en aangetoond door monsterneming overeenkomstig de bepalingen van artikel 7B(3) en 
7B(4) hieronder; (iii) de reiniging moet in overeenstemming zijn met alle Regelgeving die betrekking heeft op de reiniging van apparaten die de 
relevante Gereguleerde Materialen bevatten of hebben bevat, met inbegrip van maar niet beperkt tot die welke de maximale residugehalten 
regelen (‘Reinheidsnorm’); en (iv) de Klant moet certificeren dat de reiniging voldoet aan de bovenstaande specificaties.
  b.Met betrekking tot Categorie B Gereguleerde Materialen: Voor de teruggave zal de Klant de Apparatuur legen en 
reinigen overeenkomstig de volgende vereisten: (i) de reiniging moet worden uitgevoerd door de Klant; (ii) de reiniging moet naar United 
Rentals’  tevredenheid worden gedocumenteerd met een reinigingsverklaring in de vorm van een reinigingscertificaat; (iii) de reiniging moet 
in overeenstemming zijn met alle Regelgeving die betrekking heeft op het reinigen van apparaten die de relevante Gereguleerde Materialen 
bevatten of hebben bevat, met inbegrip van maar niet beperkt tot die welke de maximale residugehalten regelen (‘Reinheidsnorm’); en (iv) de 
Klant moet certificeren dat de reiniging voldoet aan de bovenstaande specificaties. 

 3. Bemonstering. Met betrekking tot Categorie A Gereguleerde Materialen: Na reiniging zal de Klant bevestigen dat de 
Apparatuur voldoet aan de Reinheidsnorm door een professionele schriftelijke laboratoriumanalyse te verkrijgen van representatieve monsters 
genomen uit verschillende interne delen van de Apparatuur. De Klant stemt ermee in dat de monstername moet worden: (i) uitgevoerd door een 
onafhankelijke dienstverlener die aanvaardbaar is voor United Rentals; (ii) gedocumenteerd tot tevredenheid van United Rentals; (iii) genomen 
van verschillende interne onderdelen van de Apparatuur met inbegrip van minstens de vloer, de onderkant van verschillende dwarsbalken, 
en elke muur (‘Representatieve Monsters’); (iii) uitgevoerd in aanwezigheid van en op aanwijzing van een aangewezen werknemer van United 
Rentals. In verband met (iii), stemt de Klant ermee in United Rentals te contacteren om een afspraak te maken voor een United-werknemer 
om getuige te zijn bij de monsterneming niet minder dan tien (10) werkdagen voor het einde van de huurperiode. Voor intermodale, roll-off, of 
vacuüm container-Apparatuur, in aanvulling op de bovenstaande vereisten, stemt de Klant ermee in dat: (i) Initieel, 20% van de intermodale, 
roll-off, of vacuüm container-Apparatuur gehuurd door de Klant (dit percentage wordt gemeten aan de hand van de relevante maandelijkse 
huurvergoedingen) zal getest worden door het derde-partij laboratorium. Op basis van bevredigende initiële bemonsteringsresultaten, en United 
Rentals’ exclusieve beslissing, kan dit cijfer worden verlaagd tot 10%, willekeurige bemonstering; (ii) indien geen voeringen worden gebruikt, 
of indien enig intermodaal, roll-off of vacuüm container-Apparatuur de hierboven beschreven testprocedures niet doorstaat, dan zal 100% 
bemonstering van alle intermodale, roll-off of vacuüm container-Apparatuur vereist zijn.
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 4. Analyse van monsters. Met betrekking tot Categorie A Gereguleerde Materialen: De Klant gaat ermee akkoord dat de analyse 
van het monster: (i) moet worden uitgevoerd door een laboratorium dat aanvaardbaar is voor Verhuurder en dat gecertificeerd is om dergelijke 
analyses uit te voeren door het land waarin de Apparatuur zich bevindt; (ii) moet worden gedocumenteerd en een verslag moet bevatten van de 
chain of custody voor de Representatieve Monsters naar United Rentals’  tevredenheid; (iii) moet voldoen aan of beter zijn dan de protocollen, 
indien van toepassing, die zijn vastgesteld in het kader van de Regelgevingen voor het betreffende Gereguleerde Materiaal. 

 5. Teruggave. De Klant zal de Apparatuur leeg teruggeven overeenkomstig de voorwaarden hierin uiteengezet. Indien de Apparatuur 
niet voldoet aan de toepasselijke norm, zal de Klant de Apparatuur extra reinigen, overeenkomstig alle toepasselijke Regelgeving, om aan 
de norm te voldoen, en United Rentals hiervan schriftelijk bewijs verschaffen. United Rentals zal de Apparatuur niet ophalen en de Klant zal 
huurvergoedingen blijven betalen tot de Apparatuur is gereinigd volgens de hierin gespecificeerde normen. In het geval dat de Klant niet in 
staat is de Apparatuur te reinigen overeenkomstig de hierin vermelde voorwaarden, zal de Klant United Rentals betalen voor de volledige 
vervangingswaarde van de Apparatuur, vermeerderd met alle toepasselijke belastingen en/of kosten (Met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
de schoonmaak- en/of bemonsteringskosten en alle gevolgschade). In het geval dat reiniging van de Apparatuur niet langer mogelijk is en/of 
de toepasselijke norm niet langer kan worden gehaald door reiniging namens de Klant, zal de Klant gehouden zijn tot betaling van de volledige 
vervangingswaarde van de Apparatuur, vermeerderd met eventuele toepasselijke belastingen en/of heffingen. De Klant gaat ermee akkoord om 
in dergelijk geval de volledige eigendom van en verantwoordelijkheid voor de Apparatuur en eventuele restinhoud op zich te nemen, evenals alle 
daarmee verband houdende aansprakelijkheid voor het beheer, het transport en de verwijdering van dergelijke Apparatuur overeenkomstig alle 
toepasselijke Regelgeving. De Klant stemt ermee in dat hij de generator is van alle gevaarlijke, vaste of radioactieve afvalstoffen gegenereerd als 
gevolg van het verzuim van de Klant om de Apparatuur in lege toestand terug te geven (overeenkomstig de voorwaarden hierin uiteengezet), 
en van alle restmaterialen die het gevolg zijn van de poging van de Klant om de Apparatuur te reinigen. De Klant stemt er verder mee in om 
United Rentals te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid die United Rentals oploopt als gevolg 
van de niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen in deze Sectie of als gevolg van het feit dat United Rentals wordt beschouwd als een 
‘generator’ onder de toepasselijke milieuwetgeving. De voormelde verplichting tot schadeloosstelling blijft ook na de beëindiging of afloop van 
deze Overeenkomst bestaan.

7C. Niet-gereguleerde materialen
1. Schoonmaken. Met betrekking tot niet-gereguleerde materialen: Voorafgaand aan de teruggave zal de Klant de Apparatuur legen en reinigen 
overeenkomstig de volgende vereisten: (i) Reiniging dient te worden uitgevoerd door de Klant en dient visueel schoon te zijn bij inspectie door 
United.
2. Teruggave. De Klant zal de Apparatuur leeg teruggeven overeenkomstig de voorwaarden hierin uiteengezet. Indien de Apparatuur niet voldoet 
aan de toepasselijke norm, zal de Klant de Apparatuur extra reinigen, om aan de norm te voldoen, en United Rentals hiervan schriftelijk bewijs 
verschaffen. United Rentals zal de Apparatuur niet ophalen en de Klant zal huurvergoedingen blijven betalen tot de Apparatuur is gereinigd 
volgens de hierin gespecificeerde normen. In het geval dat de Klant niet in staat is de Apparatuur te reinigen overeenkomstig de hierin vermelde 
voorwaarden, zal United in staat worden gesteld om de Apparatuur te laten reinigen in naam van de Klant en zal de Klant aan United alle kosten 
betalen die United als gevolg daarvan lijdt (met inbegrip van maar niet beperkt tot de reinigingskosten en/of bemonsteringskosten en eventuele 
gevolgschade). In het geval dat reiniging van de Apparatuur niet langer mogelijk is en/of de toepasselijke norm niet langer kan worden gehaald 
door reiniging namens de Klant, zal de Klant gehouden zijn tot betaling van de volledige vervangingswaarde van de Apparatuur, vermeerderd 
met eventuele toepasselijke belastingen en/of heffingen. De Klant stemt ermee in dat hij in een dergelijk geval de volledige verantwoordelijkheid 
op zich neemt voor de Apparatuur en eventuele restinhoud en alle daarmee samenhangende aansprakelijkheid voor het beheer, het vervoer en 
de verwijdering van dergelijke Apparatuur in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving. De Klant stemt ermee in dat hij de generator 
is van alle gevaarlijke, vaste of radioactieve afvalstoffen gegenereerd als gevolg van het verzuim van de Klant om de Apparatuur in lege toestand 
terug te geven (overeenkomstig de voorwaarden hierin uiteengezet), en van alle restmaterialen die het gevolg zijn van de poging van de Klant 
om de Apparatuur te reinigen. De Klant stemt er verder mee in om United Rentals te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen 
voor elke aansprakelijkheid die United Rentals oploopt als gevolg van de niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen in deze Sectie of als 
gevolg van het feit dat United Rentals wordt beschouwd als een ‘generator’ onder de toepasselijke milieuwetgeving. De voormelde verplichting 
tot schadeloosstelling blijft ook na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst bestaan.

8. Naleving van toepasselijke Regelgeving
De Klant zal, op eigen kosten van de Klant, voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en Regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
die met betrekking tot de veiligheid van werknemers of het milieu), bouw- en bestemmingsvoorschriften, professionele licenties en vergunningen 
die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van de Apparatuur (‘Licenties en Vergunningen’). Licenties en Vergunningen omvatten, zonder 
beperking, de lozing van behandeld water, en verwijdering van afval of gebruikte Specialistische Materialen of andere materialen, en beveiliging, 
verkeerscontrole en wegkruisingen in verband met het gebruik van de Apparatuur. De Klant zal ervoor zorgen dat de Apparatuur te allen tijde 
roerende persoonlijke eigendom blijft. De Klant zal niet toestaan of toelaten dat de Apparatuur wordt geïncorporeerd, bevestigd of verbonden 
met onroerend goed zodat de Apparatuur als een vast onderdeel wordt beschouwd. Het wordt erkend dat bepaalde Apparatuur aangesloten of 
verbonden moet worden met andere Apparatuur (een ‘Geïntegreerde Oplossing’) en in dergelijke gevallen zal de Geïntegreerde Oplossing niet 
worden beschouwd als een vast onderdeel. 

9. Garantie/ Afwijzing van garanties
UNITED RENTALS WAARBORGT DAT DE APPARATUUR BIJ LEVERING IN GOEDE STAAT ZAL ZIJN EN DAT DE DIENSTEN OP EEN GOEDE 
EN VAKKUNDIGE WIJZE ZULLEN WORDEN UITGEVOERD. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN UITEENGEZET, GEEFT UNITED 
RENTALS GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE APPARATUUR, SPECIALISTISCHE MATERIALEN OF 
DIENSTEN EN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID VAN DE APPARATUUR OF DE GESCHIKTHEID ERVAN 
VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET INBEGRIP VAN DE WERKING VAN ENIGE FILTRATIE APPARATUUR OM TE VOLDOEN AAN ENIGE 
TOEPASSELIJKE REGELGEVENDE NORM. ER IS GEEN GARANTIE DAT DE APPARATUUR GESCHIKT IS VOOR HET BEOOGDE GEBRUIK 
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DOOR DE KLANT, OF DAT DEZE VRIJ IS VAN DEFECTEN OF VERONTREINIGINGEN. BEHALVE INDIEN SPECIFIEK VERMELD IN DEZE 
OVEREENKOMST, WIJST UNITED RENTALS ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DEZE HUURTRANSACTIE 
AF. IN HET GEVAL VAN EEN INBREUK OP DE BOVENVERMELDE GARANTIE VOOR DE APPARATUUR ZAL UNITED RENTALS, OP EIGEN 
KOSTEN, DE APPARATUUR HERSTELLEN OF VERVANGEN. IN HET GEVAL VAN EEN INBREUK OP DE BOVENSTAANDE GARANTIE VOOR 
DE DIENSTEN ZAL UNITED RENTALS, OP EIGEN KOSTEN, DE DIENST OPNIEUW UITVOEREN.

10. Slecht functionerende Apparatuur
Indien de Apparatuur betrokken is in een ongeval, onveilig wordt, defect raakt of herstel nodig heeft, zal de Klant onmiddellijk ophouden de 
Apparatuur te gebruiken en United Rentals onmiddellijk inlichten. Indien dergelijke toestand het gevolg is van normaal gebruik, zal United 
Rentals de Apparatuur herstellen of vervangen door redelijkerwijs gelijkaardige Apparatuur die werkt, indien dergelijke vervangende Apparatuur 
beschikbaar is. United Rentals heeft geen verplichting Apparatuur te herstellen of te vervangen die onbruikbaar geworden is door verkeerd 
gebruik, misbruik, verwaarlozing of enig ander gebruik van de Apparatuur in strijd met deze Overeenkomst door de Klant. De enige remedie 
van de Klant voor enig gebrek of defect aan de Apparatuur is de beëindiging van huurvergoedingen verschuldigd na het tijdstip van het defect, 
behalve in geval van bedrog, opzet of zware fout door United Rentals.

11. Teruggave van Apparatuur/ Beschadigde en verloren Apparatuur
Na afloop van de Huurperiode of indien United Rentals ermee heeft ingestemd om de Apparatuur op te halen, zal United Rentals ernaar streven 
de Apparatuur op te halen binnen een commercieel redelijke termijn nadat de Klant United Rentals heeft ingelicht dat de Apparatuur ‘niet meer 
onder huur’ is. De Klant is verplicht de Apparatuur terug te geven in dezelfde staat als bij levering, met uitzondering van redelijke slijtage (zoals 
hierna gedefinieerd). Wanneer United Rentals verantwoordelijk is voor de levering van de Apparatuur van de Vestigingsplaats aan de Klant, zal 
United Rentals verantwoordelijk zijn voor alle schade aan of verlies van de Apparatuur vanaf het tijdstip dat de Apparatuur de Vestigingsplaats 
verlaat tot het tijdstip dat deze wordt geleverd aan de Klant. Wanneer United Rentals verantwoordelijk is voor het ophalen van de Apparatuur 
bij de Klant, zal United Rentals verantwoordelijk zijn voor alle schade aan of verlies van de Apparatuur vanaf het tijdstip dat United Rentals 
de Apparatuur heeft opgehaald (met inbegrip van het transport ervan door United Rentals naar de Vestigingsplaats). Wanneer de Klant 
verantwoordelijk is voor het leveren of ophalen van de Apparatuur van of naar de Vestigingsplaats, is de Klant verantwoordelijk voor alle schade 
aan of verlies van de Apparatuur vanaf het tijdstip dat de Apparatuur de Vestigingsplaats verlaat tot het moment dat deze wordt teruggebracht 
naar de Vestigingsplaats en als teruggegeven wordt aanvaard door United Rentals, met inbegrip van alle schade of verlies tijdens het transport. 
In geval van verlies of vernietiging van de Apparatuur, of onmogelijkheid of falen deze terug te bezorgen aan United Rentals om welke reden 
dan ook, zal de Klant aan United Rentals de volledige vervangingswaarde van de Apparatuur betalen, samen met de volledige huurvergoeding 
zoals gespecificeerd tot de Apparatuur is vervangen. Indien de Apparatuur wordt teruggegeven in beschadigde of overmatig versleten toestand, 
zal de Klant aan United Rentals de redelijke herstellingskosten betalen en huur betalen voor de Apparatuur aan het normale huurtarief tot 
alle herstellingen zijn afgerond. United Rentals zal geen verplichting hebben herstellingswerken te beginnen tot de Klant de geschatte kosten 
daarvoor betaald heeft aan United Rentals.
Ontsmetting: Tijdens een wijdverspreid of wereldwijd voorkomen van een besmettelijke ziekte, voor Apparatuur die wordt gehanteerd door een 
persoon waarvan bekend is of vermoed wordt dat deze besmet is, of die wordt gebruikt in een bekende of vermoede infectiezone, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot permanente of tijdelijke gezondheidszorgfaciliteiten en testfaciliteiten, interieurs van ambulances en biologische 
laboratoria, zal de Klant de Apparatuur desinfecteren overeenkomstig de volgende vereisten: (i) de desinfectie moet worden uitgevoerd door 
een onafhankelijke dienstverlener die aanvaardbaar is voor United Rentals; (ii) de desinfectie moet naar United Rentals’  tevredenheid worden 
gedocumenteerd; (iii) indien de Klant de Apparatuur niet overeenkomstig kan desinfecteren, zal United Rentals de Apparatuur desinfecteren en 
de gemaakte kosten aan de Klant aanrekenen.

12. Redelijke slijtage
Redelijke slijtage van de Apparatuur zal enkel de normale verslechtering van de Apparatuur veroorzaakt door normaal en redelijk gebruik op een 
‘enkele-shift’ basis (zoals gedefinieerd in Sectie 14 hieronder) betekenen. Het volgende wordt niet als redelijke slijtage beschouwd: (i) schade als 
gevolg van gebrek aan lubricatie, het inbrengen van onjuiste brandstof of het niet-handhaven van de nodige olie-, water- en luchtdrukniveaus; 
cavitatie; of bevriezing; (ii) tenzij United Rentals uitdrukkelijk de verplichting op zich neemt om de Apparatuur te dienen of onderhouden, 
schade als gevolg van gebrek aan diensten of preventief onderhoud gesuggereerd in de gebruiks- en onderhoudshandleiding van de fabrikant; 
(iii) schade als gevolg van een botsing, omslaan of verkeerde bediening, met inbegrip van overbelasting of overschrijding van de nominale 
capaciteit van de Apparatuur; (iv) schade als gevolg van deuken, buigen, scheuren, vlekken, corrosie of foutieve stand van de Apparatuur of een 
onderdeel ervan; (v) slijtage als gevolg van een gebruik dat de shifts waarvoor het gehuurd werd overschrijdt; en (vi) elke andere schade aan de 
Apparatuur die niet als normaal en redelijk wordt beschouwd in de sector van de materiaalverhuur.

13. Laattijdige teruggave
De Klant stemt ermee in dat indien de Apparatuur niet wordt terugbezorgd tegen het einde van de Huurperiode, of indien de Apparatuur niet 
in de toestand is zoals bepaald in deze Overeenkomst wanneer United Rentals de Tanks komt afhalen op de site van de Klant, United Rentals, 
naar eigen goeddunken, van de Klant kan eisen dat hij een van de volgende stappen onderneemt: (A) het huurtarief (de huurtarieven) blijven 
betalen die van toepassing is (zijn) op de Apparatuur zoals gespecificeerd in de Overeenkomst; (B) voor periodes korter dan 24 uur het volledige 
daghuurtarief betalen dat van toepassing is op de Apparatuur; (C) het (de) eventueel verhoogde huurtarief (huurtarieven) betalen die van kracht 
is (zijn) op het tijdstip van, of na, het verstrijken van de Huurperiode; of (D) een ophaalvergoeding aanrekenen indien de Tanks zich niet in de 
lege toestand bevinden overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst. De Klant stemt ermee in dat United Rentals zich het recht 
voorbehoudt elk bedrag dat de Klant op grond van deze sectie verschuldigd is wegens laattijdige teruggave van Apparatuur aan te rekenen op 
de Kredietkaart en/of de rekening van de Klant. 

14. Huurperiode/ Berekening van de kosten
De huurvergoedingen beginnen te lopen wanneer de Apparatuur de Vestigingsplaats verlaat en eindigen ofwel de dag nadat de Apparatuur 
wordt teruggebracht naar de Vestigingsplaats tijdens de Normale Kantooruren van United Rentals, ofwel de dag nadat de Apparatuur wordt 
afgehaald door United Rentals nadat de Klant United Rentals tijdens de Normale Kantooruren heeft gemeld dat de Apparatuur ‘niet meer onder 
huur’ is en United Rentals een ‘niet meer onder huur’-bevestigingsnummer heeft meegedeeld.
De huurvergoedingen zullen blijven lopen tot de Apparatuur naar behoren werd gereinigd overeenkomstig de bepalingen van deze 
Overeenkomst en ter beschikking werd gesteld voor ophaling.
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Voor het afhalen en bezorgen door United Rentals wordt een ‘Leverings- en Ophaalvergoeding’ aangerekend, waarvan het bedrag of de 
bedragen worden vermeld in de Huur- en Dienstenovereenkomst. Niettegenstaande het tegendeel in de vorige zin, loopt de huurperiode voor 
de huur van Tanks door tot de Klant de Tanks volledig heeft geledigd en de Tanks heeft gereinigd overeenkomstig alle toepasselijke regelgeving 
en alle andere bepalingen van deze Overeenkomst. De huurvergoedingen omvatten niet de kosten van de Bijtankdienst, eventuele Belastingen 
(zoals hieronder gedefinieerd), de Leverings- en Ophaalvergoeding, transporttoeslagen, de kosten van eventuele milieutoeslagen of andere 
diverse toeslagen, waarvan het bedrag wordt vermeld in de Huur- en Dienstenovereenkomst. Bovendien zal United Rentals de Klant factureren 
voor alle bijkomende extra reinigings- of herstellingskosten, met inbegrip van: (i) verwijdering van door de Klant aangebrachte wijzigingen aan de 
Apparatuur; (ii) herstel van de Apparatuur in haar oorspronkelijke configuratie; (iii) opnieuw bekleden of verven van de Tanks; (iv) verwijdering van 
de in de Tanks achtergebleven inhoud; of (v) vervoer naar en van een erkend reparatiebedrijf. Zoals hierin uiteengezet, wordt onder ‘Belastingen’ 
verstaan: omzetbelasting, belasting op goederen en diensten, belasting op vastgoed of andere belastingen, heffingen en beoordelingen’ die 
op enig moment door United Rentals van de Klant moeten worden geïnd op, of met betrekking tot, de Apparatuur en/of deze Overeenkomst. 
De huurvergoedingen zijn verschuldigd voor zaterdagen, zondagen en feestdagen. De huurtarieven zijn voor normaal ‘enkele-shift’ gebruik 
gebaseerd op acht (8) uur per dag, 56 uur per week en 224 uur per periode van vier weken. Voor diesel gedreven pompen en aggregaten geldt 
voor gebruik dat het ‘enkele-shift’ gebruik overschrijdt het volgende: 125% het huurtarief voor een dubbele shift en 150% het huurtarief voor 
een driedubbele shift. De Klant zal waar en accuraat aan United Rentals verklaren hoeveel shifts met de Apparatuur zijn gewerkt. Het recht 
van de Klant op bezit van de Apparatuur eindigt bij het verstrijken van de Huurperiode en retentie van het bezit na dit tijdstip is een wezenlijke 
inbreuk op de Overeenkomst. TIJD IS ESSENTIEEL VOOR DE OVEREENKOMST. 

15. Bijtankkosten
De Klant erkent dat een ‘Bijtankdienst Vergoeding’ van EUR 50 plus 150% brandstofkosten zal worden toegepast op alle Apparatuur die niet 
met een volle tank brandstof wordt teruggebracht. De exacte kostprijs van de Bijtankdienst Vergoeding kan variëren naargelang het tarief 
dat in rekening wordt gebracht door de Vestigingsplaats op de datum waarop de Klant de Apparatuur terugbrengt. De Klant erkent dat de 
Bijtankdienst Vergoeding geen detailhandelverkoop van brandstof is. De Klant kan de Bijtankdienst Vergoeding vermijden indien de Klant de 
Apparatuur met een volle tank brandstof terugbrengt.

16. Waarborg & betaling
 A. WAARBORG: Naast het verzekeren van de betaling van de huurvergoedingen hieronder, stemt de Klant ermee in dat elke 
huurwaarborg zal worden beschouwd als een garantie door de Klant van de volledige uitvoering van alle voorwaarden van deze Overeenkomst 
die door de Klant moeten worden uitgevoerd. In het geval van een schending door de Klant, zal de huurwaarborg worden gecrediteerd voor alle 
schade, kosten of uitgaven opgelopen door United Rentals als gevolg van de schending.
 B. BETALING: Alle hieronder verschuldigde bedragen zijn volledig betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de 
Klant. De Klant erkent dat tijdige betaling van huur- en dienstenvergoedingen essentieel is voor de bedrijfsvoering van United Rentals en dat het 
onpraktisch en uiterst moeilijk zou zijn de werkelijke schade veroorzaakt door te late betaling vast te stellen. De Klant en United Rentals komen 
overeen dat alle achterstallige huurvergoedingen zullen worden vermeerderd met een vergoeding voor te late betaling gelijk aan twee procent 
(2%) per maand (24% per jaar) op dergelijke openstaande betalingen na 30 dagen, of aan het maximumbedrag dat door de toepasselijke 
wetgeving wordt toegestaan, indien dit lager is. De huurtarieven zijn exclusief omzetbelasting, belasting op goederen en diensten of andere 
belastingen en heffingen die United Rentals op enig moment van de Klant dient te innen op, of met betrekking tot, de Apparatuur en/of de 
Overeenkomst (gezamenlijk, ‘Belastingen’). De Klant stemt ermee in dat United Rentals zich het recht voorbehoudt om elk bedrag dat de Klant 
op grond van deze sectie verschuldigd is als gevolg laattijdige of achterstallige betaling(en) of huurvergoedingen of Belastingen aan te rekenen 
op de Kredietkaart en/of de rekening van de Klant. In het geval dat de Klant beweert dat een transactie is vrijgesteld van Belastingen, stemt 
de Klant ermee in om een geldig belastingvrijstellingscertificaat te overleggen. Indien de transactie later belastbaar wordt geacht, is de Klant 
verplicht United Rentals te vergoeden voor alle Belasting die aan de Klant kan worden toegerekend.

17. Eigendom/ Geen aankoopoptie/ Geen pandrechten
Met uitzondering van Specialistische Materialen, is de Overeenkomst geen koopovereenkomst, en de Apparatuur blijft te allen tijde in eigendom 
van United Rentals. Tenzij gedekt door een specifieke aanvullende overeenkomst ondertekend door United Rentals, heeft de Klant geen optie of 
recht om de Apparatuur te kopen. De Klant zal de Apparatuur vrijhouden van alle voorrechten en bezwaringen.
De Klant garandeert dat geen enkele derde aanspraken en/of rechten kan (zal) doen gelden op de Apparatuur en dat geen andere zekerheid op 
de Apparatuur is gevestigd of zal worden gevestigd. De Klant zal alle derden (waaronder eventuele verhuurders van panden waar de Apparatuur 
zal worden gebruikt en/of opgeslagen en eventuele curatoren) erop wijzen dat de Apparatuur het exclusieve eigendom is van United.

18. Verzuim
De Klant wordt geacht in verzuim te zijn indien de Klant nalaat een bedrag te betalen wanneer het hieronder verschuldigd is; indien de 
Klant nalaat enige bepaling van de Overeenkomst uit te voeren, na te leven of te handhaven; indien de Klant ‘Insolvent’ wordt (zoals hierin 
gedefinieerd), of indien United Rentals voorziet dat de Klant Insolvent kan worden; of indien de Klant anderszins in verzuim is. Indien de Klant 
in verzuim is, kan United Rentals één of meer van de volgende stappen ondernemen: (i) de Huurperiode beëindigen; (ii) de volledige hieronder 
verschuldigde bedragen onmiddellijk betaalbaar en opeisbaar verklaren en daartoe gerechtelijke stappen ondernemen; (iii) werknemers of 
agenten van United Rentals, met kennisgeving maar zonder gerechtelijke procedure, de eigendom van de Klant laten betreden en alle nodige 
maatregelen laten nemen om de Apparatuur terug te nemen en er terug bezit over te krijgen, en de Klant stemt hierbij in met dergelijk betreden, 
terugnemen en terug bezit krijgen en ziet hierbij af van alle vorderingen voor schade en verlies, fysiek en geldelijk, daardoor veroorzaakt en zal 
alle kosten en uitgaven betalen opgelopen door United Rentals om de Apparatuur terug te nemen en terug in bezit te krijgen; of (iv) alle andere 
door de wet beschikbare rechtsmiddelen aanwenden. De Klant zal worden beschouwd als ‘Insolvent’ indien de Klant in het algemeen niet 
betaalt, of niet in staat is om te betalen, of zijn onvermogen of verwachte onvermogen erkent in staat te zijn schulden te betalen wanneer ze 
opeisbaar worden; een overdracht doet ten voordele van schuldeisers, of een verzoek indient aan een hof of rechtbank voor de aanstelling van 
een bewaarder, curator of bewindvoerder voor hem of een substantieel deel van zijn activa; een procedure inleidt tot faillissement, reorganisatie, 
akkoord, schuldsanering, ontbinding of liquidatiewet of -statuut van een jurisdictie, nu of in de toekomst van kracht; een dergelijk verzoek of een 
dergelijke aanvraag heeft ingediend of een dergelijke procedure tegen hem ingediend werd waarin een bevel tot vrijstelling is gegeven of een 
uitspraak of benoeming is gedaan; 
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of enige actie onderneemt die duidt op zijn instemming met, goedkeuring van of berusting in een dergelijk verzoek, dergelijke procedure 
of dergelijk bevel tot vrijstelling of de benoeming van een bewaarder, curator of bewindvoerder voor alle of een substantieel deel van zijn 
eigendommen.

19. Dekking van de verzekering van de klant
De Klant stemt ermee in om, op kosten van de Klant, de volgende verzekering te houden en te dragen: (i) commerciële auto-
aansprakelijkheidsverzekering met ten minste een limiet per gebeurtenis van €2 miljoen; (ii) commerciële algemene aansprakelijkheidsverzekering 
met verzekeringslimieten van niet minder dan €2 million per gebeurtenis en €4 million in het totaal; en (iii) eigendomsverzekering voor de 
volledige vervangingskosten van de Apparatuur, met inbegrip van dekking voor alle risico’s van verlies of schade aan de Apparatuur. Eventuele 
eigen risico’s of retenties met eigen dekking zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Alle verzekeringen vereist op grond van 
de Overeenkomst, zullen een afstandsverklaring bevatten van het recht op verhaal tegen United Rentals of zijn verzekeraars door de Klant 
en zijn verzekeraars, alsmede een afstandsverklaring van subrogatie tegen United Rentals of zijn verzekeraars. De polissen vereist krachtens 
deze Overeenkomst, zullen bepalen dat United Rentals ten minste 90 dagen van tevoren in kennis moet worden gesteld van een eventuele 
opzegging. VOOR DE HUUR VAN APPARATUUR ZONDER VERGUNNING VOOR GEBRUIK OP DE WEG, MOET DE KLANT OFWEL KIEZEN 
OM UNITED RENTALS TE BENOEMEN ALS BEGUNSTIGDE DIE DE DEKKING VAN DE EIGENDOMSVERZEKERING BEWIJST.
De Klant zal voorafgaand aan de levering van de Apparatuur een verzekeringsattest voorleggen als bewijs van zijn verzekeringsdekking.
Indien de Klant niet voldoet aan voormelde verzekeringsplicht, heeft United het recht de Huurperiode en/of Overeenkomst onmiddellijk te 
beëindigen zonder enige schadevergoeding aan de Klant.

20. Geen overdracht, uitlening of onderverhuur
De Klant zal de Apparatuur niet onderverhuren, afstaan of uitlenen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van United Rentals, en 
elke dergelijke actie van de Klant, zonder schriftelijke toestemming van United Rentals, zal nietig zijn. De Klant stemt ermee in de Apparatuur te 
gebruiken en te houden op de werksite vermeld in de Overeenkomst, tenzij United Rentals schriftelijk anders goedkeurt. United Rentals mag 
te allen tijde, zonder kennisgeving aan de Klant, de Overeenkomst of enige Apparatuur of enige gelden of andere voordelen die krachtens de 
Overeenkomst verschuldigd zijn of verschuldigd zullen worden, overdragen of toewijzen.

21. Diensten verleend in verband met de verhuur van Apparatuur.
 A. TRENCH SERVICES. De ‘Trench Services’ zijn diensten in verband met stut- en greppelsystemen, waaronder (i) de configuratie, 
(ii) de reparatie en/of (iii) de levering en het ophalen van het stut- en greppelsysteem (het ‘Systeem’). Het Systeem dient gebruikt te worden 
in volledige overeenstemming met enige daarvoor verstrekte getabelleerde gegevens van de fabrikant. United Rentals geeft geen verklaring 
of waarborg over, en is niet verantwoordelijk voor, dergelijke gegevens. Indien United Rentals een waarnemer op de site (de ‘Waarnemer’) 
voorziet om de installatie van het Systeem te observeren, zal noch de aanwezigheid van de Waarnemer op de site, noch de levering van de 
Trench Services door United Rentals de Klant ontheffen, en de Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de constructiemiddelen, 
methodes, volgorde, technieken en procedures die nodig zijn om de Apparatuur te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de 
montage, de installatie, het lassen, het onderhoud, de afbuiging, de ontwatering en de verwijdering van het Systeem overeenkomstig de 
vereisten van deze Overeenkomst en alle toepasselijke bepalingen van Regelgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk en 
alle andere toepasselijke bepalingen van Regelgeving in United Rentals’  Land van Regelgeving.

 B. SCAFFOLDING SERVICES. De ‘Scaffolding Services’ zijn diensten die met bouwsteigers verband houden, waaronder de 
installatie en/of ontmanteling van bouwsteigers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, zal de Klant (i) zorgen voor een 
schone, onbelemmerde en veilige omgeving om de Scaffolding Services uit te voeren; (ii) planken, zijwandbeugels en relingen verplaatsen 
indien nodig voor de voltooiing van de Scaffolding Services; (iii) kantplanken, gaas en/of bepleistering in gaten installeren; (iv) de Apparatuur 
onderhouden en gebruiken overeenkomstig de toepasselijke Regelgeving en wetten alsook de veiligheidsregels en instructies van de 
fabrikant; (v) alle personen (andere dan United Rentals werknemers) weg van de Apparatuur houden tijdens de opbouw en afbraak ervan; (vi) 
redelijke stappen ondernemen om alle gebouwen, eigendommen en terreinen te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gras 
en landschapsarchitectuur; (vii) als enige verantwoordelijk zijn om te voorzien in alle nodige en vereiste valbescherming voor werknemers en 
anderen die de Apparatuur gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke Regelgeving en wetten; en (viii) als enige verantwoordelijk 
zijn om te bepalen of de grond, plaat, dak, of structuur waarop de Apparatuur wordt geplaatst in staat is de lasten, mensen en materialen 
te dragen die worden gebruikt en geplaatst op de Apparatuur. Bovendien zal de Klant verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van alle 
vereiste vergunningen nodig voor de Scaffolding Services. Na voltooiing van de installatie zal de Klant het door United Rentals verstrekte 
aanvaardingformulier ondertekenen.

 C. PORTABLE SANITATION SERVICES (te verlenen door United Rentals’  filiaal (het ‘PSS Filiaal’). ‘Portable Sanitation Services’ 
kunnen omvatten: de periodieke verwijdering van huishoudelijk septisch afval, het schoonmaken van de mobiele toiletten, opslagtanks en 
andere Apparatuur, en de levering van rollen toiletpapier. Portable Sanitation Services worden eenmaal per week verleend voor de toiletten en 
eenmaal per vier (4) weken voor de opslagtanks. Extra diensten buiten de normale diensten zijn op verzoek beschikbaar en zullen per eenheid 
worden aangerekend. Indien PSS Filiaal personeel niet in staat is om Apparatuur te onderhouden tijdens regelmatig geplande diensttijden, 
kunnen extra kosten worden aangerekend om terug te keren voor een dergelijke diensten. Extra kosten kunnen worden aangerekend voor 
het omvallen van de Apparatuur, verplaatsing van de Apparatuur op dezelfde site en vandalisme/graffiti. De Klant zal ervoor zorgen dat de 
Apparatuur toegankelijk is voor het personeel van PSS Filiaal en zich op een schone, onbelemmerde en veilige plaats bevindt. De Klant zal 
geen gevaarlijke materialen in de Apparatuur plaatsen, de Apparatuur niet verplaatsen en geen materialen aan de Apparatuur bevestigen (met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, tape, kleefstoffen, posters, nietjes, gaas, etc.) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PSS 
Filiaal. De Klant is verantwoordelijk voor het vastpinnen van de Apparatuur aan de grond of het anderszins vastzetten van de Apparatuur aan 
onroerende objecten.



Algemene voorwaarden      United Rentals  BE      Publicatie datum: 14.03.2022      Versie: 01  Page 8 of  10

 D. FLUID SOLUTIONS SERVICES.
       i. ‘Fluid Solutions’ betekent opslag, overbrenging en/of behandeling van vloeistoffen, en omvat, maar is niet beperkt tot, de huur 
van tanks, pompen, filtratie, en alle toebehoren, hulpstukken of andere zaken die aan de klant worden geleverd, alsmede alle bijhorende 
diensten. Fluid Solutions kan het ontwerp, de installatie, de bediening, het doorlopende onderhoud, de controle en de ontmanteling van 
het Fluid Solutions-systeem (“Fluid Solutions Services”) omvatten. De Klant zal nauwkeurige metingen, specificaties en alle ondersteunende 
documentatie verstrekken ter ondersteuning van de Fluid Solutions Services, zoals verzocht door United. Tenzij anders overeengekomen 
tussen de partijen, zal de Klant (i) voldoende hefwerktuigen op de site hebben om te laden en lossen tijdens het opzetten en afbreken; (ii) 
rioolpluggen en zuigschermen plaatsen, verwijderen en onderhouden indien nodig; (iii) alle omheiningen en vereiste matten voorzien; (iv) 
alle doorgangsrechten, vergunningen en erfdienstbaarheden verkrijgen indien nodig; (v) voorzien in adequate opstelplaatsen, waterbronnen 
en toegang daartoe; (vi) zorgen voor de nodige controle van erosie, geur en verkeer, met inbegrip van herstel van de site, indien nodig; (vii) 
zorgen voor brandstof en/of adequate stroomvoorziening, met inbegrip van kabel en een elektricien, indien nodig; (viii) dagelijkse inspectie en 
onderhoud van de Apparatuur uitvoeren tijdens de Huurperiode; en (ix) te allen tijde toegang verschaffen tot het Vloeibare Oplossingen systeem 
en een schoon, onbelemmerd en veilig gebied om de Fluid Solutions Services uit te voeren.

      ii. Omvang van de Diensten en Noodopdrachten tot Wijziging. De omvang van de diensten (‘Omvang’) geleverd voor elke opdracht, 
zal in de Overeenkomst worden opgenomen. Tenzij specifiek overeengekomen in de Omvang, zal de Klant, op eigen kosten, alle vereiste 
bouw- en constructievergunningen, inspecties of certificaten verkrijgen, evenals alle toestemmingen en bevoegdheden nodig om de Fluid 
Solutions Services uit te voeren. Indien het type vloeistof, inclusief de bestanddelen en andere kenmerken (bijvoorbeeld viscositeit, troebelheid), 
het volume of de stroomsnelheid (al dan niet als gevolg van weersomstandigheden of andere factoren die niet specifiek onder United Rentals’  
controle vallen), of enige andere belangrijke informatie waarop United Rentals zich heeft gebaseerd bij het ontwerpen van de Fluid Solutions 
Services op enig moment wezenlijk verandert, zal United Rentals de Klant inlichten en een noodopdracht tot wijziging (‘Noodopdracht tot 
Wijziging’) aanvragen. De Klant erkent dat, vanwege de aard van de Fluid Solutions Services die zijn toegesneden op specifieke informatie en 
gegevens, het in geval van een dergelijke wezenlijke wijziging absoluut noodzakelijk is dat de Klant onmiddellijk reageert op een verzoek om een 
Noodopdracht tot Wijziging om een lekkage of ander incident te voorkomen. Daarom zal de Klant een of meer bevoegde vertegenwoordigers 
aanwijzen die te allen tijde beschikbaar zullen zijn voor United Rentals om te reageren op dergelijke verzoeken. De Klant stemt ermee in dat 
de mondelinge of schriftelijke goedkeuring (per e-mail of tekst of een ander document) van een dergelijke aangewezen vertegenwoordiger 
bindend is en onderworpen is aan de bepalingen en voorwaarden in de Overeenkomst. Verder, indien de gemachtigde vertegenwoordiger 
van de Klant niet onmiddellijk reageert op een dergelijk verzoek, stemt de Klant ermee in dat United Rentals, naar eigen goeddunken, de actie 
mag ondernemen die zij het meest effectief acht om een lekkage, incident of ongeval te beperken, en de Klant ziet verder af van het recht om 
een dergelijke actie te betwisten en stemt ermee in dat United Rentals niet aansprakelijk zal zijn ten opzichte van de Klant in verband met een 
dergelijke actie, en de Klant zal verantwoordelijk zijn voor de bijkomende kosten die daaruit voortvloeien.

       iii. Specialistische Materialen.  Specialistische Materialen worden geacht te zijn aangekocht onder deze Overeenkomst op een ‘AS-
IS’ basis en zijn, eenmaal geleverd aan de Klant, niet terugbetaalbaar. Aan het einde van de huurperiode is de Klant verantwoordelijk voor het 
legen en verwijderen van alle Specialistische Materialen in overeenstemming met de toepasselijke Regelgeving. Alle gebruikte Specialistische 
Materialen die de Klant genereert, worden onderworpen aan een aanvaardingstest van de verwijderingsfaciliteit, op kosten van de Klant. De 
verwijderingsfaciliteit kan op periodieke basis gebruikte Specialistische Materialen opnieuw testen om te verzekeren dat deze aanvaardbaar 
blijven voor verwijdering. Indien bij het testen van gebruikte Specialistische Materialen wordt vastgesteld dat deze niet acceptabel zijn voor een 
aangewezen verwijderingsfaciliteit, kan het gebruik van een andere verwijderingsfaciliteit extra kosten met zich meebrengen en zal de Klant 
deze extra kosten betalen. De Klant zal alle informatie verstrekken die door de verwijderingsfaciliteit of aan United Rentals wordt gevraagd, met 
betrekking tot de beoordeling van de aanvaarding van verbruikte Specialistische Materialen.

 E. STROOM EN HVAC. ‘Power- en HVAC-Services’ zijn diensten gerelateerd aan tijdelijke stroomvoorzieningen - en HVAC-
systeemapparatuur, waaronder (i) hulp bij het opstarten, (ii) installatie en verwijdering van laagspanningskabel, (iii) installatie en verwijdering 
van tijdelijke koelwaterleidingen, (iv) training op locatie van werknemers van de Klant, (v) ondersteuning op locatie en/of (vi) toezicht op 
gekozen installateurs. De Klant stemt er hierbij mee in dat United Rentals een beroep doet op een derde-partij technieker om de installatie- en 
aansluitingsdiensten van de Apparatuur uit te voeren indien Power en HVAC Diensten door de Klant worden aangevraagd. Tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen tussen de partijen, zal de Klant (i) tijdens de Huurperiode dagelijks inspectie en onderhoud uitvoeren voor alle 
Apparatuur; (ii) de Apparatuur ontsmetten van alle chemische of gevaarlijke vloeistoffen; (iii) alle nodige vergunningen en reglementaire inspecties 
verkrijgen; (iv) vuile luchtfilters vervangen op alle luchtbehandelingskasten en airconditioners; (v) alle huuruitrusting laden en lossen van 
aanhangwagens (indien van toepassing); (vi) alle brandstof uit alle extra tanks verwijderen voordat de Apparatuur buiten gebruik wordt gesteld; 
(vii) alle generatoren, boilers of brandstoftanks van brandstof voorzien en/of bijvullen met #2 stookolie; (viii) dagelijks het oliepeil in de generator 
controleren en registreren; (ix) United Rentals toelaten elke 250 uur onderhoud uit te voeren voor alle Apparatuur; en (x) een gekwalificeerde 
elektricien voorzien om de Apparatuur aan te sluiten en af te sluiten van het elektriciteitsnet.

 F. TOOL SERVICES. ‘Tool Services’kunnen omvatten: diensten voor het opvolgen van gereedschappen, software voor het opvolgen 
van gereedschappen, gebruiksgegevens (via gedrukte/elektronische verslagen), een technicus ter plaatse voor het beheer van gereedschappen 
en andere uitrusting, en een gereedschapskamer, indien nodig . Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zal Opdrachtgever (i) 
zorgen voor een veilige locatie voor de aanhangwagen waar deze kan worden ondergebracht voor de duur van het project; (ii) zorgen voor 
stroomvoorziening naar de aanhangwagen (generator of fabrieksstroom); (iii) steigers installeren rond de aanhangwagen indien de locatie geen 
gebruik maakt van de trappen van de aanhangwagen; (iv) United Rentals voorzien van informatie betreffende toegangsvereisten, inclusief maar 
niet beperkt tot, locatie-specifieke klassen, vereisten voor drugstesten, etc., voor de levering; (v) United Rentals een lijst bezorgen van personeel 
dat gemachtigd is om gereedschap in en uit te checken en/of om toevoeging/verwijdering van voorraad te verzoeken.
 
 G. VERHUUR VAN VOERTUIGEN
       i. Ongelukken, diefstal en vandalisme. De Klant moet elk ongeval, diefstal of vandalisme met betrekking tot het Voertuig onmiddellijk en 
correct melden aan United Rentals en aan de politie in het rechtsgebied waar het incident zich voordoet. Waar mogelijk dient de Klant details 
van getuigen en andere betrokken voertuigen en hun bestuurders, eigenaars en relevante verzekeringen te verkrijgen. Indien de Klant papieren 
ontvangt met betrekking tot een dergelijk incident, moeten deze papieren onmiddellijk aan United Rentals worden overhandigd. De Klant moet 
zijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek van United Rentals naar een dergelijk incident en aan de verdediging van elke daaruit 
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voortvloeiende vordering. Indien de Klant niet zijn volledige medewerking verleent, zal de Klant United Rentals vergoeden voor alle geleden 
schade als gevolg daarvan. Klanten machtigen United Rentals om alle documenten of informatie te verkrijgen met betrekking tot een incident, 
stemmen in met de jurisdictie van de rechtbanken van het rechtsgebied waar het incident zich voordoet en doen afstand van elk recht om 
bezwaar te maken tegen een dergelijke jurisdictie.

      ii. Kosten voor derden. Belastingen, terugbetalingen van belastingen, vergoedingen voor voertuiglicenties, overheidstoeslagen of andere 
toeslagen en soortgelijke vergoedingen worden in rekening gebracht/teruggevorderd tegen de tarieven vermeld in het Reserveringsformulier of 
zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van deze bedragen aan United Rentals.

       iii. Reiniging. Bij teruggave, indien het Voertuig naar United Rentals’ oordeel meer dan United Rentals’ standaard reiniging vereist, kan 
United Rentals de Klant de werkelijke kosten aanrekenen die United Rentals heeft gemaakt om het Voertuig professioneel te laten reinigen. 
De Klant zal ook een redelijke vergoeding betalen voor het reinigen van het interieur van het Voertuig bij teruggave indien vlekken, vuil, 
geuren of vervuiling toe te schrijven aan het gebruik door de Klant niet kunnen worden gereinigd met de United Rentals’ post-huurperiode 
standaardprocedures, zoals bepaald door United Rentals naar eigen goeddunken.

       iv. Roken. United Rentals handhaaft een niet-rokers vloot, inclusief een verbod op het gebruik van e-sigaretten in het voertuig. De Klant zal 
een extra vergoeding betalen indien hij het Voertuig terugbrengt en het ruikt naar of bevuild is door rook of damp van welke aard ook.

      v. Terugvorderingskosten. De Klant is verantwoordelijk voor de recuperatiekosten, bestaande uit kosten van alle aard (en met inbegrip 
van advocatenhonoraria en gerechtskosten) opgelopen door United Rentals bij het recupereren van het Voertuig (i) in het kader van deze 
Huur- en Dienstenovereenkomst; of (ii) indien het Voertuig in beslag wordt genomen door overheidsinstanties als gevolg van het gebruik van het 
Voertuig door de Klant of een andere operator met de Klant.

       vi. Verloren sleutels/sleutelkastjes/vergrendelingen. Indien de Klant de sleutels en/of de sleutelbossen van het Voertuig verliest, 
kan United Rentals de Klant de kosten aanrekenen voor het vervangen van de sleutels en/of de sleutelbossen en voor het afleveren van de 
vervangende sleutels en/of de sleutelbossen en/of het slepen van het Voertuig naar de dichtstbijzijnde Vestigingsplaats om het Voertuig te 
openen. Indien de Klant de sleutels en/of de sleutelbossen in het Voertuig vergrendelt en United Rentals om hulp vraagt, kan United Rentals 
de Klant de kosten aanrekenen voor het afleveren van vervangende sleutels en/of sleutelbossen en/of het slepen van het Voertuig naar de 
dichtstbijzijnde Vestigingsplaats om het Voertuig te openen.

       vii. Parkeer- en verkeersovertredingen. DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR, EN ZAL ONVERWIJLD BETALEN, 
ALLE PARKEER- EN VERKEERSOVERTREDINGEN, EVENALS ANDERE KOSTEN EN BOETES, ALLE SLEEP-, OPSLAG- EN 
INBESLAGNEMINGSKOSTEN EN ALLE BEKEURINGEN OPGELOPEN TERWIJL HET VOERTUIG AAN DE KLANT WORDT VERHUURD. 
INDIEN DE KLANT EEN GEAUTOMATISEERDE VERKEERSOVERTREDING KRIJGT OPGELEGD, STEMT DE KLANT IN MET DE BETALING 
VAN EEN ‘VERKEERSOVERTREDINGSVERGOEDING’ BESTAANDE UIT HET BEDRAG VAN DE OVERTREDING PLUS EEN VAST 
BEDRAG VAN EUR 15 DAT HET BEDRAG IS VAN DE OUT-OF-POCKET ADMINISTRATIEVE KOSTEN VAN UNITED RENTALS VOOR HAAR 
VERKEERSOVERTREDINGSBEHEERDIENST. DEZE VERGOEDING ZAL AAN DE KLANT WORDEN GEFACTUREERD WANNEER DE 
INFORMATIE OVER DE OVERTREDING, EN DE GERELATEERDE KOSTEN, DOOR UNITED RENTALS WORDT ONTVANGEN, EN KAN OP 
EEN LATERE DATUM AANGEREKEND WORDEN.

       viii. Tolgelden, overtredingen en vergoedingen. DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR, EN ZAL BETALEN, ALLE 
TOLGELDEN EN TOLOVERTREDINGEN. INDIEN DE KLANT GEBRUIK MAAKT VAN EEN ‘TOL-BY-PLATE’ SYSTEEM, OF EEN TOL OF 
TOLOVERTREDING BEGAAT, GAAT DE KLANT AKKOORD MET HET BETALEN VAN EEN ‘TOLDIENSTVERGOEDING’ VOOR DEZE 
DIENST. DE TOLDIENSTVERGOEDING IS HET BEDRAG VAN DE TOL PLUS EEN VAST BEDRAG VAN EUR 15 DAT HET BEDRAG IS VAN 
DE OUT-OF-POCKET ADMINISTRATIEVE KOSTEN VAN UNITED RENTALS VOOR HAAR TOLDIENSTEN. DE EXACTE KOSTEN ZULLEN 
WORDEN BEREKEND EN AANGEREKEND OP BASIS VAN HET WERKELIJKE GEBRUIK VAN EEN ‘TOL-BY-PLATE’ SYSTEEM OF DE 
TOL OF DE OPGELOPEN TOLSCHENDING. DEZE KOSTEN ZULLEN DE KLANT WORDEN AANGEREKEND WANNEER INFORMATIE 
BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN EEN ‘TOL-BY-PLATE’ SYSTEEM EN/OF DE OPGELOPEN TOL OF TOLOVERTREDING, EN DE 
DAARMEE VERBAND HOUDENDE KOSTEN, DOOR UNITED RENTALS WORDT ONTVANGEN, EN KUNNEN OP EEN LATERE DATUM AAN 
DE KLANT IN REKENING WORDEN GEBRACHT. DE KLANT KAN DE TOLHEFFING VERMIJDEN DOOR TOL TE BETALEN MET ZIJN EIGEN 
TRANSPONDERS, DOOR EEN ANDER TOLBETALINGSSYSTEEM TE GEBRUIKEN, OF DOOR TOLWEGEN HELEMAAL TE MIJDEN.

       ix. Afstandskosten; Extra afstandskosten. Voor bepaalde types vergunde Voertuigen voor over de weg omvat het huurtarief dat 
aan de Klant wordt gerekend een bepaald aantal kilometers per factureringscyclus. Het aantal kilometers boven het gespecificeerde aantal 
(de ‘Bijkomende Afstand Vergoeding’) wordt aan de Klant in rekening gebracht bij inlevering van het Voertuig. De Bijkomende Afstand 
Vergoeding zal worden berekend door het aantal bijkomend gereden kilometers zoals bepaald door de kilometerteller van het Voertuig of het 
telematicasysteem (indien van toepassing) te vermenigvuldigen met het tarief per kilometer. Voor de duidelijkheid zullen het toegestane aantal 
kilometers per factureringscyclus en het tarief voor de Bijkomende Afstand Vergoeding vermeld worden in de Huurovereenkomst en/of de 
bestelbon of gelijkaardige documenten.

       x. Overige Kosten; Diversen. Alle andere kosten die op of in de Huur- en Dienstenovereenkomst worden gespecificeerd, zullen worden 
aangerekend aan de geldende tarieven daarin gespecificeerd. Dergelijke kosten die in de Huur- en Dienstenovereenkomst als dagtarief worden 
vermeld, zullen verschuldigd en betaalbaar zijn voor elke volledige of gedeeltelijke huurdag. Kosten voor de huur van het Voertuig zullen blijven 
aangerekend worden tot het Voertuig terugbezorgd wordt aan United Rentals of, indien het Voertuig gestolen werd terwijl het in het bezit was 
van de Klant, tot de Klant de diefstal meldt aan zowel de politie in het rechtsgebied waar de diefstal plaatsvond als aan United Rentals.

       xi. Teruggave van het Voertuig. SOMMIGE VOERTUIGEN KUNNEN TELEMATICA-, TRACKING- EN VERWANTE DIENSTEN HEBBEN, 
IN WELK GEVAL DE KLANT BEGRIJPT DAT ZIJN TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET VOERTUIG OF DE DIENSTEN ONDERWORPEN 
ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING VAN HET VOERTUIG, DE DIENSTVERLENER EN/OF FABRIKANT VAN HET 
APPARAAT, DIE ONDER MEER, 



Algemene voorwaarden      United Rentals  BE      Publicatie datum: 14.03.2022      Versie: 01  Page 10 of  10

DIE ONDER MEER, MAAR NIET UITSLUITEND, ANDERE VOORWAARDEN, DIENSTBEPERKINGEN, GARANTIE-UITSLUITINGEN, 
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN, VOORWAARDEN VAN DE DRAADLOZE DIENSTVERLENER EN PRIVACYPRAKTIJKEN KUNNEN 
OMVATTEN. 

24. Overige bepalingen; toepasselijk recht; rechtsgebied
 1. Enig nalaten van United Rentals om aan te dringen op strikte nakoming door de Klant van enige bepaling uit deze Overeenkomst, 
zal niet worden opgevat als afstand van United Rentals’ recht om strikte nakoming te eisen. De Klant heeft deze Overeenkomst zorgvuldig 
bestudeerd en doet afstand van elk rechtsbeginsel dat een bepaling van deze Overeenkomst in het nadeel van United Rentals, als opsteller van 
deze Overeenkomst, zou kunnen interpreteren. Interpretatieregels volgens dewelke onduidelijkheden moeten worden opgelost in het nadeel van 
de opsteller van de Overeenkomst, zijn niet van toepassing op de interpretatie van deze Overeenkomst.
 2. De Klant zal de huurvergoedingen betalen zonder enige verrekening, inhouding of vordering.
 3. De Klant stemt in met het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van zijn of haar persoonlijke identificatie en financiële informatie 
zoals hierin en in United Rentals’ privacybeleid beschreven, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van april 2016 (‘GDPR’).
 4. United Rentals heeft het recht enige Huurperiode onmiddellijk te beëindigen en de Apparatuur onmiddellijk terug te nemen, zonder 
enige aansprakelijkheid jegens de Klant, in geval van (i) permanente sluiting van de Vestigingsplaats; (ii) afkondiging van een noodsituatie, ramp 
of vergelijkbare situatie door een overheids- of lokale autoriteit, voor zover de Apparatuur hierdoor wordt getroffen; of (iii) zoals anders bepaald in 
deze Overeenkomst. 
 5.Toepasselijk recht: Deze Huur- en Dienstenvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen 
hebben de exclusieve bevoegdheid om alle contractuele en niet-contractuele geschillen te beslechten die voortkomen uit of in verband staan 
met deze overeenkomst.

25. Strafrechtelijke waarschuwing
Het gebruik van een valse identificatie om Apparatuur te verkrijgen of het niet terugbezorgen van de Apparatuur aan het einde van de 
Huurperiode kan beschouwd worden als een diefstal die strafrechtelijk vervolgd kan worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van 
het strafwetboek.

26. GPS tracering
De Klant en United Rentals stemmen elk in met het verzamelen en monitoren van elektronische informatie, met inbegrip van Global Positioning 
System (‘GPS’) gegevens gegenereerd door of in verband met het gebruik door de Klant van of de locatie van de Apparatuur. De Klant stemt 
ermee in dat United Rentals eigenaar is van de in deze paragraaf beschreven gegevens en deze gegevens, met inbegrip van GPS gegevens, 
mag gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van commerciële doelen, uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving 
en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van april 2016 (GDPR). 

27 . Overmacht
Geen partij zal aansprakelijk zijn tegenover de andere partij voor het niet naleven van de voorwaarden van de Huur- en Dienstenovereenkomst 
of het niet nakomen van haar verplichtingen hieronder voor zover dit niet-nakomen is veroorzaakt door of te wijten is aan Overmacht, op 
voorwaarde dat de niet-nakomende partij de andere partij hiervan zo snel als commercieel mogelijk op de hoogte stelt en redelijke inspanningen 
levert om de prestaties te hervatten. Voor de toepassing van de Huur- en Dienstenovereenkomst betekent ‘Overmacht’, onder meer, brand, 
oorlog, oproer, terrorisme, rellen, overstroming, orkaan, tyfoon, aardbeving, tornado, modderstroom, tsunami, en elke andere natuurramp, 
pandemie, overheidsmaatregelen of andere oorzaak buiten de redelijke controle en niet te wijten aan de schuld van de niet-uitvoerende partij.
[In geval de overmacht langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, kan iedere partij de Overeenkomst door middel van aangetekende brief 
beëindigen zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de andere partij.]

28. Deelbaarheid
Iedere clausule van de onderhavige Huur- en Dienstvoorwaarden is splitsbaar en te onderscheiden van de anderen, en indien op eender welk 
moment één of meerdere clausules ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan zal de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van 
de overige clausules daardoor niet aangetast of verminderd worden.

29. Redelijkheid
De Klant erkent dat de onderhavige Huur- en Dienstvoorwaarden eerlijke, evenwichtige en redelijke bepalingen inhouden, rekening houdend met 
het geheel van de Overeenkomst. De Klant gaat akkoord met deze Huur- en Dienstvoorwaarden en erkent dat United de Overeenkomst niet 
zou zijn aangegaan zonder deze Huur- en Dienstvoorwaarden.


