
ALGEMENE VOORWAARDEN FIRECOM B.V. - VERHUUR

Artikel 1. Definities
1. Onder verhuurder wordt verstaan Firecom B.V. (‘Firecom’), een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid die is gevestigd te Lekkerkerk aan de (2941 CG) Randweg 10. Firecom is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72915846.
2. Onder huurder wordt verstaan een ieder die na mondelinge of schriftelijke overeenkomst goederen in zijn bezit 
heeft die eigendom zijn van Firecom. Iedere rechtspersoonlijkheid kan huurder zijn of worden.
3. Onder overeenkomst of huurovereenkomst wordt verstaan de mondelinge of schriftelijke overeenkomst zoals 
die is gesloten tussen huurder en verhuurder betreffende de huur van producten.
4. Onder huurperiode wordt verstaan de periode vanaf het moment van ontvangst van de gehuurde producten 
door huurder tot het moment van ontvangst van de producten door verhuurder.

Artikel 2. Reikwijdte
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn met Firecom, inhoudende de 
verhuur of huur van haar producten.

Artikel 3 Aanvang huurperiode en betaling
1. Huurder dient zich aan verhuurder te legitimeren middels een (kopie) geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, 
paspoort, identiteitskaart). De huurder zal de verhuurder een kopie van dit geldige legitimatiebewijs verschaffen.
2. De huurperiode vangt aan per datum zoals op de factuur vermeld, maar níet voordat de factuur door huurder 
vooraf is voldaan. Als de betaling niet (tijdig) is voldaan, is verhuurder niet gehouden de producten aan huurder te 
versturen of mee te geven.

Artikel 4. Bezorging
1. De verhuurder dient zorg te dragen voor bezorging aan de huurder.
2. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de bezorging door of namens verhuurder ongehinderd
plaats kan vinden.
3. De verhuurder is niet verplicht het in een overeenkomst bedoelde product meer dan éénmalig aan
te bieden aan de huurder.
4. De bezorging van in een overeenkomst bedoeld product kan geschieden door derden.
5. De huurder betaalt aan de verhuurder de bezorgkosten. Deze kosten dienen vóór of bij aanvang
van de huurperiode te worden betaald conform factuur.
6. Indien de bezorging van de in een overeenkomst bedoelde producten schade oplevert voor de
verhuurder, veroorzaakt door onjuiste gegevensverstrekking van de huurder, is de huurder aansprakelijk.

Artikel 5. Levering
1. Huurder dient bij aanvang van de huurperiode de kwaliteit van de producten te controleren. Gebreken dienen 
binnen 24 uur gemeld te worden.
2. Indien de kwaliteit van de geleverde producten niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal verhuurder zorgen 
voor vervangende producten.
3. Huurder is verplicht de producten die niet aan de gestelde eisen voldoen onmiddellijk ter beschikking te stellen 
van de verhuurder.
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Artikel 6. Huurperiode
1. Goede zorg: huurder dient het product na de huurperiode aan verhuurder af te leveren zoals huurder het 
product heeft ontvangen. Huurder is aansprakelijk voor het ontstaan van schade aan het gehuurde product, op 
welke wijze ook, tijdens de huurperiode. Hiervoor dient de huurder zelf een verzekering af te sluiten.
2. Indien tijdens de huurperiode schade aan het product ontstaat, dient de huurder deze schade aan verhuurder 
te vergoeden op basis van de nieuwwaarde die voor de producten geldt. De nieuwwaarde is vooraf aan de 
huurder bekend gemaakt en staat vermeld op de offerte of op de huurovereenkomst. Indien sprake is van 
vermissing en of diefstal van de gestolen producten, dient door huurder aangifte te worden gedaan bij de politie. 
Een kopie van de aangifte wordt aan verhuurder verstrekt.

Artikel 7. Retournering
1. De gehuurde producten dienen na afloop van de huurperiode per omgaande, althans in ieder geval binnen vijf 
werkdagen na einde van de huurperiode, door huurder te zijn geretourneerd aan verhuurder en te zijn ontvangen 
door verhuurder.
2. Tenzij anders overeengekomen, draagt huurder de kosten van retournering.

Deze algemene voorwaarden, versie VERH2019-01, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 72915846 en zijn tevens te raadplegen op www.firecom.nl.
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