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ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN ROYAL EIJKELKAMP B.V. 

1. Definities  
Royal Eijkelkamp: de Royal Eijkelkamp B.V. entiteit 
zoals gespecificeerd in de respectieve opdracht.  

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die 
met Royal Eijkelkamp een huurovereenkomst 
aangaat.  

Huurmaterieel: de zaken die Royal Eijkelkamp op 
grond van de huurovereenkomst heeft verhuurd of 
zal verhuren 

Hulppersoon: een natuurlijke of rechtspersoon, 
waaronder een werknemer van Royal Eijkelkamp, 
die door Royal Eijkelkamp wordt ingeschakeld ter 
uitvoering van de overeenkomst. 

"Schriftelijk" omvat mede e-mail.  
 
2. Toepasselijkheid  
2.1 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen 
van de huurovereenkomst en deze Algemene 
Verhuurvoorwaarden, prevaleren de bepalingen 
van de huurovereenkomst.  

2.2 Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle offerteaanvragen van 
Opdrachtgever, voorstellen en aanbiedingen van 
Royal Eijkelkamp alsmede opdrachten, contracten, 
overeenkomsten, dienstverlening en andere 
rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Royal 
Eijkelkamp. Zij zijn ook van toepassing op eventuele 
aanvullende of latere overeenkomsten. 
Opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden door 
het enkele feit van het plaatsen van een bestelling.  

2.3 Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse 
als in de Engelse taal beschikbaar. In geval van 
verschil in interpretatie prevaleert de Engelse tekst.  

2.4 Indien één of meer bepalingen van deze 
Algemene Verhuurvoorwaarden nietig zijn of 
vernietigd (worden) of anderszins niet afdwingbaar 
zijn, tast dit de geldigheid van de overige 
bepalingen van deze Algemene 
Verhuurvoorwaarden niet aan. Royal Eijkelkamp en 
Opdrachtgever zullen alsdan hun uiterste best 
doen om overeenstemming te bereiken over een 
bepaling die de strekking van de nietige of 
vernietigbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.5 Een Opdrachtgever die eerder onder de 
onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd, 
aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene 

Huurvoorwaarden op latere overeenkomsten 
tussen Opdrachtgever en Royal Eijkelkamp.  

2.6 Royal Eijkelkamp kan deze Algemene 
Huurvoorwaarden wijzigen. De wijzigingen treden in 
werking dertig dagen nadat Royal Eijkelkamp de 
wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever heeft 
medegedeeld.  

2.7 De voorwaarden van de Opdrachtgever, onder 
welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.  

2.8 Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden 
en/of eigen voorwaarden van Opdrachtgever, zijn 
slechts van toepassing indien en wanneer deze 
door Royal Eijkelkamp schriftelijk zijn aanvaard en 
alsdan alleen voor de betreffende overeenkomst. 
 
3. Aanbieding en bevestiging - totstandkoming van 
de huurovereenkomst 
3.1 Alle offertes zijn voor Royal Eijkelkamp 
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
is vermeld. Royal Eijkelkamp kan deze te allen tijde 
herroepen, tot veertien dagen na de schriftelijke 
aanvaarding ervan door de Opdrachtgever. Royal 
Eijkelkamp is niet aansprakelijk voor fouten of 
afwijkingen van door Royal Eijkelkamp aan 
Opdrachtgever verstrekte monsters, tekeningen, 
opgegeven maten, gewichten, modellen, kleuren 
en/of andere gegevens.  

3.2. Tenzij Royal Eijkelkamp uitdrukkelijk anders 
vermeldt, gelden opgaven en specificaties van 
maten, capaciteiten, prestaties en resultaten 
slechts bij benadering en zijn zij voor Royal 
Eijkelkamp niet bindend. Royal Eijkelkamp 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid 
en volledigheid van de door de fabrikanten van het 
Huurmateriaal verstrekte gegevens.  

3.3. De schriftelijke Huurovereenkomst en deze 
Algemene Verhuurvoorwaarden worden geacht de 
rechten en verplichtingen van partijen volledig en 
juist weer te geven.  
 
4. Wijzigingen en annuleringen  
Wijzigingen in en annuleringen van enige opdracht, 
overeenkomst of contract zijn niet mogelijk, tenzij 
overeengekomen met en schriftelijk bevestigd door 
Royal Eijkelkamp . Royal Eijkelkamp kan aan deze 
aanvaarding nadere voorwaarden verbinden, onder 
andere in geval van niet-standaard of maatwerk 
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producten. Indien Opdrachtgever een bestelling, 
contract of overeenkomst wenst te verminderen of 
te annuleren danwel indien een bestelling, contract 
of overeenkomst door Royal Eijkelkamp wordt 
verminderd of geannuleerd wegens aan 
Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken, zal 
Opdrachtgever aan Royal Eijkelkamp alle schade, 
gederfde winst daaronder begrepen, en alle kosten 
vergoeden die uit deze vermindering of annulering 
voortvloeien, met een minimum van 10% van de 
vermindering van de factuurwaarde.  
 
5. Prijs  
5.1 De door Royal Eijkelkamp opgegeven prijzen zijn 
"Ex Works" (Incoterms 2020), Giesbeek en exclusief 
BTW. Verpakkingskosten, vrachtkosten, 
portokosten, verzekeringskosten en andere kosten, 
havengelden, uitvoer- en invoerrechten en alle 
andere heffingen en belastingen zijn voor rekening 
van de Opdrachtgever en worden, indien van 
toepassing, afzonderlijk gefactureerd.  

5.2 De door Royal Eijkelkamp opgegeven prijzen zijn 
vrijblijvend en afhankelijk van prijswijzigingen van 
toeleveranciers, valutakoersen, 
prijsschommelingen en andere prijsbepalende 
factoren. Royal Eijkelkamp is gerechtigd 
prijsstijgingen die van kracht worden voordat de 
opdracht overeenkomstig artikel 3 is bevestigd, aan 
de Opdrachtgever door te berekenen. Royal 
Eijkelkamp behoudt zich het recht voor om 
beneden een factuurwaarde van EUR 1.000,- 
administratiekosten in rekening te brengen. 
 
6. Huurperiode en huur, zekerheid en borg 
6.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de 
in de huurovereenkomst genoemde periode en 
huurprijs.  

6.2 De huurprijzen zijn gebaseerd op een maximaal 
gebruik van acht draaiuren per dag, vijf dagen per 
week. Extra gebruik boven acht draaiuren per dag 
of gedurende meer dan vijf dagen per week wordt 
achteraf aan de Opdrachtgever in rekening 
gebracht tegen de in de huurovereenkomst 
vermelde meerprijs. Royal Eijkelkamp bepaalt de 
omvang van het meergebruik op de wijze die haar 
goeddunkt. Bij een geschil over de omvang van het 
meergebruik zijn de registraties van het 
elektronisch motormanagement van het 
Huurmaterieel bepalend. Gebruik van minder dan 
acht bedrijfsuren per dag of minder dan vijf dagen 
per week leidt niet tot enige restitutie aan 
Opdrachtgever.  

6.3 Indien de kosten van Royal Eijkelkamp 
uitsluitend als gevolg van wijzigingen in wet- of 
regelgeving stijgen, kan Royal Eijkelkamp de 
huurprijs tussentijds eenzijdig verhogen. De 
verhoging gaat in zodra Royal Eijkelkamp de 
Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld of 
op het in de kennisgeving van Royal Eijkelkamp 
genoemde tijdstip indien dat later is.  

6.4 De kosten van brandstof, smeermiddelen en 
slijtdelen (waaronder snijkanten) zijn niet in de 
huurprijs begrepen en komen steeds voor rekening 
van de Opdrachtgever. Kosten van banden en 
reparaties aan banden zijn niet in de huurprijs 
begrepen, behoudens voor zover deze het gevolg 
zijn van slijtage veroorzaakt door normaal gebruik 
van het Huurmaterieel binnen de grenzen van 
artikel 6.2 en artikel 8.  

6.5 Indien aan de zijde van Royal Eijkelkamp twijfel 
bestaat omtrent de solvabiliteit van Opdrachtgever, 
heeft Royal Eijkelkamp het recht de nakoming van 
haar verplichtingen op te schorten - voor zover met 
de uitvoering van die verplichtingen reeds een 
aanvang is gemaakt - totdat Opdrachtgever ten 
genoegen van Royal Eijkelkamp zekerheid heeft 
gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen 
uit de betreffende overeenkomst of andere 
overeenkomsten, al dan niet (gedeeltelijk) 
afgerond.  Indien Opdrachtgever hiermee in 
gebreke blijft, kan Royal Eijkelkamp de 
huurovereenkomst met onmiddellijke ingang door 
opzegging beëindigen, zonder tot 
schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden 
te zijn en onverminderd Royal Eijkelkamp 's overige 
rechten.  

6.6 Royal Eijkelkamp is gerechtigd de betaling te 
verlangen van een waarborgsom gelijk aan 
maximaal twee maanden huur. Indien betaling van 
een waarborgsom door Opdrachtgever is 
overeengekomen, kan Royal Eijkelkamp de 
nakoming van haar verplichtingen uit de 
huurovereenkomst opschorten totdat de 
waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom 
wordt na het einde van de huurovereenkomst aan 
de Opdrachtgever terugbetaald, zonder vergoeding 
van rente en onder aftrek van al hetgeen de 
Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan Royal 
Eijkelkamp verschuldigd is.  

6.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen, is de huursom bij vooruitbetaling 
verschuldigd.  
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7. Levering, risicoverdracht en voorwaarden bij 
levering  
7.1 Het Huurmaterieel zal worden afgeleverd op de 
in de Huurovereenkomst vermelde tijd en plaats.  

7.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen in de Huurovereenkomst, is de 
leveringstermijn slechts indicatief en is geen fatale 
termijn. Indien Royal Eijkelkamp de 
leveringstermijn overschrijdt, kan Opdrachtgever 
Royal Eijkelkamp schriftelijk een nadere 
leveringstermijn stellen, die gelet op de 
omstandigheden redelijk is. Deze leveringstermijn 
dient ten minste drie werkdagen na ontvangst van 
de schriftelijke kennisgeving door Royal Eijkelkamp 
te liggen. Opdrachtgever kan deze 
huurovereenkomst slechts beëindigen indien deze 
nadere leveringstermijn niet wordt gehaald, maar 
Royal Eijkelkamp zal niet gehouden zijn tot enige 
schadevergoeding of terugbetaling aan 
Opdrachtgever.  

7.3 De Opdrachtgever dient het Huurmaterieel van 
Royal Eijkelkamp af te nemen op de in de 
huurovereenkomst vermelde tijd en plaats. Indien 
de Opdrachtgever dit nalaat, is de Opdrachtgever in 
verzuim, tenzij de niet-afname uitsluitend aan 
Royal Eijkelkamp is te wijten. Indien de 
Opdrachtgever niet afneemt op de 
overeengekomen afleverdatum, kan Royal 
Eijkelkamp de Opdrachtgever schriftelijk een 
nadere afleverdatum mededelen die gelet op de 
omstandigheden redelijk is. Deze leveringsdatum 
dient tenminste drie werkdagen na de schriftelijke 
mededeling van Royal Eijkelkamp te liggen. 
Onverminderd haar recht op vergoeding van alle 
schade en kosten in verband met de eerste niet-
afname, kan Royal Eijkelkamp de 
huurovereenkomst beëindigen indien de 
Opdrachtgever ook bij de tweede door Royal 
Eijkelkamp aangemelde gelegenheid in gebreke 
blijft het Huurmaterieel af te nemen.  

7.4 Het risico van het Huurmaterieel gaat over op 
Opdrachtgever bij aflevering zodra het 
Huurmaterieel voor vervoer door Opdrachtgever of 
door een door Opdrachtgever ingeschakeld 
transportbedrijf ter beschikking is gesteld. Indien in 
de huurovereenkomst is bepaald dat Royal 
Eijkelkamp zelf dan wel met inschakeling van een 
door Royal Eijkelkamp gecontracteerd 
transportbedrijf zorgdraagt voor het transport van 
het Huurmaterieel naar de plaats van aflevering , 
wordt het Huurmaterieel geacht ter beschikking 
van Opdrachtgever te zijn gesteld zodra het op de 
plaats van aflevering ter controle beschikbaar is.  

7.5 De Opdrachtgever dient het Huurmaterieel bij 
aflevering te controleren op de staat van 
onderhoud, gebreken en beschadigingen. 
Behoudens andersluidende vermelding in het 
tussen Royal Eijkelkamp (of de door haar 
aangewezen vertegenwoordiger) en door of 
namens Opdrachtgever bij aflevering op te maken 
en te ondertekenen afleveringscertificaat, en 
behoudens en voor zover Opdrachtgever het 
tegendeel bewijst, wordt het Huurmaterieel geacht 
conform de overeenkomst in goed onderhouden 
staat, zonder gebreken en vrij van beschadigingen 
te zijn afgeleverd.  

7.6 Royal Eijkelkamp mag (onderdelen van) het 
Huurmaterieel altijd blijvend of tijdelijk vervangen 
door materieel dat, uitsluitend ter beoordeling van 
Royal Eijkelkamp, van gelijke of betere specificaties 
is.  
 
8. Gebruik  
8.1 Het gebruik van het Huurmaterieel geschiedt 
uitsluitend voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever.  

8.2 Opdrachtgever mag het Huurmaterieel slechts 
gebruiken op een behoorlijke wijze, 
overeenkomstig de bestemming en met 
inachtneming van het bepaalde in de 
huurovereenkomst en deze Algemene 
Verhuurvoorwaarden.  

8.3 Opdrachtgever staat er jegens Royal Eijkelkamp 
voor in dat:  
1) hij tijdig voor aflevering zal beschikken over alle 
vergunningen en goedkeuringen die vereist zijn 
voor het gebruik van het Huurmaterieel;  
2) het Huurmaterieel uitsluitend zal worden 
gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke 
wet- en regelgeving en eventueel verleende 
vergunningen of goedkeuringen (bijvoorbeeld ten 
aanzien van mechanische graafwerkzaamheden, 
waaronder in voorkomend geval de verplichting tot 
tijdige melding bij de plaatselijke autoriteiten 
(bijvoorbeeld in Nederland bij het Kabels- en 
Leidingen Informatie Centrum KLIC) met 
inachtneming van de verwerkingstermijn van de 
plaatselijke autoriteiten, en ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden, waaronder het plaatsen 
en vervangen van filters voor eventuele 
overdrukinstallaties;  
3) dat degene die het Huurmaterieel bedient 
bekend is met en zich zal houden aan de 
gebruiksaanwijzing(en) en handleiding(en) van het 
Huurmaterieel (zo nodig op te vragen bij Royal 
Eijkelkamp);  
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4) degene die het Huurmaterieel bedient, beschikt 
over de vereiste vakbekwaamheid en 
vaardigheden, diploma's, certificaten en 
rijbewijzen;  
5) hij alle redelijke maatregelen zal nemen om 
schade aan en verlies (diefstal daaronder 
begrepen) van het Huurmaterieel te voorkomen;  
6) alle redelijke maatregelen zal nemen om te 
voorkomen dat het Huurmaterieel wordt 
verontreinigd met stoffen die gevaarlijk zijn voor 
het milieu of de volksgezondheid (zoals asbest); en  
7) hij het Huurmaterieel voortdurend op 
deugdelijke werking zal controleren en, tenzij 
anders is overeengekomen, stipt het dagelijks 
onderhoud zal plegen dat nodig is om deugdelijke 
werking te handhaven, een en ander 
overeenkomstig de specificaties van Royal 
Eijkelkamp of de fabrikant.  

8.4 Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Royal Eijkelkamp is 
het Opdrachtgever niet toegestaan: a) het 
Huurmaterieel geheel of gedeeltelijk te 
vervreemden of te wijzigen, te verhuren of 
anderszins aan een derde in gebruik of 
medegebruik te geven, te verpanden of anderszins 
te bezwaren; b) het Huurmaterieel buiten 
Nederland te vervoeren of te gebruiken; of c) het 
Huurmaterieel te gebruiken voor hei- of 
sloopwerkzaamheden. Partijen komen nadrukkelijk 
overeen dat het onder a) hiervoor bepaalde 
goederenrechtelijke werking heeft en niet louter 
een contractuele bepaling tussen Partijen is.  

8.5 Opdrachtgever is jegens Royal Eijkelkamp 
aansprakelijk voor, en vrijwaart Royal Eijkelkamp 
van, alle aanspraken van derden voor alle schade 
en boetes die voortvloeien uit of verband houden 
met het niet nakomen van dit artikel 8.  
 
9. Onderhoud, defecten, schade, verlies en 
vernietiging  
9.1 Het dagelijks onderhoud van het Huurmaterieel 
geschiedt voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever. Indien en voor zover het de 
Opdrachtgever aan de vereiste deskundigheid 
ontbreekt om het dagelijks onderhoud te 
verrichten, dient hij Royal Eijkelkamp daarvoor in te 
schakelen, in welk geval Royal Eijkelkamp haar dan 
geldende tarieven en voorwaarden mag hanteren. 
Royal Eijkelkamp mag het dagelijks onderhoud 
altijd op kosten van de Opdrachtgever (laten) 
verrichten indien Royal Eijkelkamp 's redelijkerwijs 
van oordeel is dat de uitvoering van dat onderhoud 
door de Opdrachtgever tekortschiet. Het 

voorgaande laat de overige rechten van Royal 
Eijkelkamp in dat geval onverlet.  

9.2 Het dagelijks onderhoud als bedoeld in artikel 
9.1 omvat, maar is niet beperkt tot: 1) het dagelijks 
onderhoud zoals voorgeschreven door de fabrikant 
van het Huurmaterieel, zoals olie verversen en 
regelmatig smeren; 2) het regelmatig reinigen van 
het Huurmaterieel; 3) het vervangen van 
verbruiksartikelen, zoals de kleminzetstukken.  

9.3 Royal Eijkelkamp bepaalt hoe en hoe vaak het 
niet-dagelijkse onderhoud wordt uitgevoerd. 
Opdrachtgever dient Royal Eijkelkamp in de 
gelegenheid te stellen dit niet-dagelijkse 
onderhoud uit te voeren zoals bepaald in artikel 
9.9.  

9.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.5 dient 
Opdrachtgever, indien hij tijdens de huurperiode 
gebreken of schade aan het Huurmaterieel 
constateert, deze gebreken of schade zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen na 
ontdekking, schriftelijk aan Royal Eijkelkamp te 
melden. Gebreken en schade die Opdrachtgever 
ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken en 
die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen voor 
Opdrachtgever geen grond vormen voor 
vermindering van de huurprijs, voor beëindiging 
van de huurovereenkomst door Opdrachtgever of 
voor schadevergoeding door Royal Eijkelkamp aan 
Opdrachtgever.  

9.5 Zodra Opdrachtgever een gebrek of schade aan 
het Huurmaterieel constateert, dient hij het gebruik 
van het Huurmaterieel te staken en gestaakt te 
houden tot overleg met Royal Eijkelkamp heeft 
plaatsgevonden. Indien Opdrachtgever niet of niet 
tijdig overlegt met Royal Eijkelkamp, komt schade 
als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening en 
risico van Opdrachtgever.  

9.6 Nadat Opdrachtgever het gebrek of de schade 
heeft gemeld en herstel nodig is voor het 
overeengekomen gebruik of onderhoud van het 
Huurmaterieel, dient Royal Eijkelkamp het gebrek 
of de schade binnen een redelijke termijn te 
verhelpen, rekening houdend met de aard van het 
gebrek of de schade, de redelijkerwijs benodigde 
mobilisatie- en reistijd en haar beschikbare 
mankracht en materialen. Royal Eijkelkamp hoeft 
gebreken niet te verhelpen, en het verhelpen 
daarvan komt steeds voor rekening van de 
Opdrachtgever, indien deze gebreken het gevolg 
zijn van of verband houden met: a) handelen of 
nalaten van derden waarvoor Royal Eijkelkamp niet 
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verantwoordelijk is; b) schade aan het 
Huurmaterieel waarvoor de Opdrachtgever 
aansprakelijk is; c) het dagelijks onderhoud als 
bedoeld in artikel 9.1 niet, niet juist of niet tijdig is 
uitgevoerd; d) gebruik van het Huurmaterieel in 
strijd met de Huurovereenkomst of deze Algemene 
Huurvoorwaarden; of e) veranderingen of 
toevoegingen die de Opdrachtgever aan het 
Huurmaterieel heeft aangebracht.  

9.7 Indien de Opdrachtgever het Huurmaterieel 
gedurende meer dan twee werkdagen in het geheel 
niet kan gebruiken wegens een gebrek of schade 
aan het Huurmaterieel, heeft hij recht op 
vermindering van de huurprijs vanaf de derde 
werkdag, vermeerderd met de redelijkerwijs 
benodigde mobilisatie- en reistijd, voor de 
werkdagen waarop hij het Huurmaterieel of een 
vervangend huurobject niet kan gebruiken. Het 
recht op huurvermindering bestaat slechts met 
betrekking tot gebreken en schades die Royal 
Eijkelkamp verplicht is te verhelpen en die niet 
geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever zijn toe te 
rekenen.  

9.8 Opdrachtgever is jegens Royal Eijkelkamp 
aansprakelijk voor, en vrijwaart Royal Eijkelkamp 
van, alle aanspraken van derden ter zake van 
schade aan of veroorzaakt door het Huurmaterieel, 
waaronder begrepen schade wegens diefstal, 
bederf of vermissing, ontstaan gedurende de 
periode waarin het Huurmaterieel ingevolge de 
artikelen 7.4 en 10.3 voor risico van Opdrachtgever 
is. Alle schade aan het Huurmaterieel wordt geacht 
in deze periode te zijn ontstaan, behoudens indien 
en voor zover: a) de betreffende schade is vermeld 
op het in artikel 7.5 bedoelde afleveringscertificaat; 
b) Opdrachtgever bewijst dat de schade reeds 
aanwezig was toen het risico op Opdrachtgever 
overging en dat Opdrachtgever deze redelijkerwijs 
niet had kunnen ontdekken door middel van de in 
artikel 7.5 bedoelde inspectie; of c) Opdrachtgever 
bewijst dat de schade nog niet aanwezig was toen 
het risico op Royal Eijkelkamp overging.  

9.9 Opdrachtgever dient het Huurmaterieel steeds 
onmiddellijk op verzoek van Royal Eijkelkamp 
gereinigd en zonder onderbreking aan Royal 
Eijkelkamp ter beschikking te stellen voor inspectie 
en voor het (doen) verrichten van werkzaamheden 
aan het Huurmaterieel door derden en, indien 
Royal Eijkelkamp dit verlangt, daartoe een 
geschikte ruimte ter beschikking te stellen die 
voldoet aan de geldende veiligheids- en 
gebruikseisen. Royal Eijkelkamp dient, voor zover 
redelijkerwijs mogelijk, vooraf met Opdrachtgever 

in overleg te treden over de planning van de 
werkzaamheden, waarbij zowel de redelijke 
belangen van Opdrachtgever als die van Royal 
Eijkelkamp in acht worden genomen.  

9.10 Behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Royal Eijkelkamp is het 
Opdrachtgever niet toegestaan niet-dagelijks 
onderhoud of niet-dagelijkse reparaties aan het 
Huurmaterieel te verrichten of door een derde te 
laten verrichten, behoudens indien en voor zover 
dit onderhoud of deze reparaties betrekking 
hebben op een gebrek dat Royal Eijkelkamp 
verplicht is te verhelpen, maar met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 9.6 nalaat te verhelpen 
en in dat geval niet dan nadat Royal Eijkelkamp 
daartoe een extra redelijke termijn van ten minste 
drie werkdagen is gegund. Niet-dagelijks 
onderhoud en reparaties verricht in strijd met het 
bepaalde in dit artikel 9.10 zijn steeds voor rekening 
en risico van de Opdrachtgever.  

9.11 Opdrachtgever dient Royal Eijkelkamp zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 
vierentwintig uur, in kennis te stellen indien hij 
door o.a. diefstal of verlies niet meer geheel of 
gedeeltelijk over het Huurmaterieel kan 
beschikken, dan wel indien het Huurmaterieel 
geheel of gedeeltelijk teniet is gegaan. De 
Opdrachtgever dient alsdan de instructies van 
Royal Eijkelkamp op te volgen.  
 
10. Retourneren, overdracht van risico en 
voorwaarden bij retourneren  
10.1 De Opdrachtgever dient het Huurmaterieel aan 
Royal Eijkelkamp te retourneren op de in de 
Huurovereenkomst vermelde tijd en plaats, dan wel 
zodra de Huurovereenkomst eindigt, indien dat 
eerder is: 1) met alle toebehoren, zoals sleutels en 
handleidingen; 2) volledig gereinigd; 3) volgetankt 
met de voorgeschreven brandstof; en 4) behoudens 
normale slijtage van het Huurmaterieel bij gebruik 
als een goed gebruiker conform de 
Huurovereenkomst en deze Algemene 
Verhuurvoorwaarden, in dezelfde staat als Royal 
Eijkelkamp het aan Opdrachtgever heeft 
afgeleverd, zulks te bepalen conform artikel 7.5. De 
toepassing van de tweede volzin van Boek 7, artikel 
224 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.  

10.2 De datum voor teruggave van het 
Huurmaterieel is voor de Opdrachtgever een fatale 
termijn. Door overschrijding van deze termijn is 
Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim 
en verbeurt Opdrachtgever aan Royal Eijkelkamp 
een onmiddellijk opeisbare boete van driemaal de 
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overeengekomen daghuurprijs (exclusief BTW) voor 
iedere begonnen dag dat hij in gebreke blijft het 
Huurmaterieel aan Royal Eijkelkamp te 
retourneren, onverminderd het recht van Royal 
Eijkelkamp op teruggave, schadevergoeding en 
ontbinding in dat geval. Royal Eijkelkamp is alsdan 
tevens gerechtigd het Huurmaterieel op kosten van 
de Opdrachtgever terug te (laten) halen. De 
Opdrachtgever machtigt Royal Eijkelkamp hierbij 
om in een dergelijk geval iedere plaats te betreden 
waar het Huurmaterieel zich bevindt.  

10.3 Het Huurmaterieel blijft voor risico van de 
Opdrachtgever totdat Royal Eijkelkamp het 
Huurmaterieel feitelijk weer in bezit heeft 
genomen. Het laden, vervoeren en lossen van het 
Huurmaterieel door of in opdracht van de Huurder 
geschiedt steeds voor risico van de Huurder.  

10.4 Royal Eijkelkamp zal het Huurmaterieel binnen 
één werkdag na aankomst van het Huurmaterieel 
op een locatie van Royal Eijkelkamp inspecteren op 
schade. Het meenemen van het Huurmaterieel voor 
transport naar het terrein van Royal Eijkelkamp 
geldt niet als inspectie. De Opdrachtgever kan bij 
deze inspectie aanwezig zijn. Indien de 
Opdrachtgever van dit recht gebruik wenst te 
maken, dient hij Royal Eijkelkamp daarvan ruim 
voor de teruggave schriftelijk in kennis te stellen, 
waarna Royal Eijkelkamp de Opdrachtgever voor de 
inspectie zal uitnodigen. Royal Eijkelkamp zal van 
de inspectie verslag uitbrengen aan de 
Opdrachtgever. Het rapport levert tegen de 
Opdrachtgever het bewijs op van de bij de inspectie 
geconstateerde schade, tenzij de Opdrachtgever 
bewijst dat deze schade nog niet aanwezig was op 
het moment dat het risico overging op Royal 
Eijkelkamp als bedoeld in artikel 10.3. Royal 
Eijkelkamp zal, indien bij de inspectie schade wordt 
geconstateerd die meer of vermoedelijk meer dan 
€ 5.000,00 bedraagt, de Opdrachtgever in de 
gelegenheid stellen om op kosten van de 
Opdrachtgever binnen een door Royal Eijkelkamp 
te bepalen redelijke termijn een contra-inspectie te 
laten verrichten door een onafhankelijke 
deskundige.  

10.5 Onverminderd de overige rechten van Royal 
Eijkelkamp in dat geval, dient de Opdrachtgever 
aan Royal Eijkelkamp alle kosten en schade te 
vergoeden die voortvloeien uit of verband houden 
met het niet conform het bepaalde in artikel 10.1 
retourneren van het Huurmaterieel, ook indien dit 
eerst na de in artikel 10.4 bedoelde inspectie en 
rapportage wordt vastgesteld.  

10.6 Tot de kosten en schade die Opdrachtgever op 
grond van artikel 10.5 aan Royal Eijkelkamp dient te 
vergoeden, behoren steeds de kosten in verband 
met het reinigen van het Huurmaterieel, het 
verwijderen van filters uit de overdrukinstallatie en 
het voltanken van het Huurmaterieel.  

10.7 Tenzij Royal Eijkelkamp anders beslist, dient 
Opdrachtgever alle met of zonder toestemming van 
Royal Eijkelkamp aan het Huurmaterieel 
aangebrachte veranderingen en toevoegingen 
ongedaan te maken of te verwijderen alvorens het 
Huurmaterieel te retourneren. Indien de 
Opdrachtgever zulks nalaat, kan Royal Eijkelkamp 
deze op kosten van de Opdrachtgever ongedaan 
maken of verwijderen, onverminderd de overige 
rechten van Royal Eijkelkamp in dat geval. De 
Opdrachtgever wordt geacht afstand te hebben 
gedaan van alle veranderingen en toevoegingen die 
niet ongedaan zijn gemaakt of verwijderd voordat 
het Huurmaterieel wordt geretourneerd, zonder dat 
Royal Eijkelkamp tot enige schadevergoeding 
jegens de Opdrachtgever gehouden is.  
 
11. Aanspraken van derden  
11.1 Opdrachtgever dient Royal Eijkelkamp zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 
vierentwintig uur, in kennis te stellen van een 
(dreigend) beslag op het Huurmaterieel en van 
aanspraken van derden ter zake van het 
Huurmaterieel. Opdrachtgever dient in dat geval 
overeenkomstig de instructies van Royal 
Eijkelkamp te handelen en de betreffende derde te 
wijzen op het bestaan van de huurovereenkomst en 
meer in het bijzonder op artikel 8.4 van deze 
Algemene Verhuurvoorwaarden.  
 
12. Betaling en invordering  
12.1 Opdrachtgever dient de facturen van Royal 
Eijkelkamp uiterlijk dertig dagen na factuurdatum 
te voldoen, dan wel binnen de in de 
huurovereenkomst of factuur vermelde 
betalingstermijn als dat eerder is. Afwijkende 
betalingstermijnen behoeven een schriftelijke 
overeenkomst tussen Partijen.  

12.2 Royal Eijkelkamp is gerechtigd door 
Opdrachtgever gedane betalingen eerst aan te 
wenden ter voldoening van kosten en rente die 
Opdrachtgever aan Royal Eijkelkamp verschuldigd 
is en eerst daarna ter voldoening van opeisbare 
factuurbedragen in volgorde van ouderdom (de 
oudste eerst), ook indien de Algemene 
Verhuurvoorwaarden een andere volgorde 
aangeven of indien de betaling betrekking heeft op 
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een ander aan Royal Eijkelkamp verschuldigd 
bedrag.  

12.3 Indien de Opdrachtgever de factuur van Royal 
Eijkelkamp niet binnen de in artikel 12.1 genoemde 
betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever 
vanaf het einde van die termijn van rechtswege en 
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in 
verzuim en vanaf dat moment aan Royal Eijkelkamp 
een rente verschuldigd over het openstaande 
bedrag ter hoogte van de wettelijke handelsrente 
vermeerderd met 2%-punten.  

12.4 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn 
verplichtingen jegens Royal Eijkelkamp niet of niet 
tijdig nakomt, vergoedt de Opdrachtgever aan 
Royal Eijkelkamp alle buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten die Royal Eijkelkamp maakt, 
incassokosten daaronder begrepen, met een 
minimum van de bedragen berekend volgens het 
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten of de door de rechtbank 
vastgestelde kostenverdeelstaat voor rechtbanken 
en gerechtshoven.  

12.5 Reclames over een declaratie dienen door de 
Opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum 
schriftelijk aan Royal Eijkelkamp kenbaar te worden 
gemaakt. Indien de Opdrachtgever dit niet of niet 
tijdig doet, wordt de Opdrachtgever geacht met de 
betreffende factuur te hebben ingestemd. 
Reclames over een factuur geven de Opdrachtgever 
niet het recht de betaling van de factuur op te 
schorten.  

12.6 Naast het in artikel 6 neergelegde recht tot 
opschorting en ontbinding is Royal Eijkelkamp, 
indien zij reden heeft om te twijfelen aan tijdige 
betaling door Opdrachtgever, steeds gerechtigd de 
nakoming van haar verplichtingen jegens 
Opdrachtgever op te schorten totdat 
Opdrachtgever - naar het oordeel van Royal 
Eijkelkamp - voldoende zekerheid heeft gesteld 
voor de nakoming van al haar 
betalingsverplichtingen jegens Royal Eijkelkamp.  
 
13. Eigendom, overdracht, verpanding en 
derdenbeding  
13.1 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn 
en - voor zover nodig - ermee in te stemmen dat 
een derde eigenaar kan zijn of worden van het 
Huurmaterieel, dan wel dat het Huurmaterieel aan 
een derde kan worden verpand of in pand kan 
worden gegeven tot zekerheid van de betaling van 
al hetgeen deze derde van Royal Eijkelkamp te 
vorderen heeft of mocht hebben.  

13.2 Niettegenstaande het bestaan van de 
huurovereenkomst dient Opdrachtgever het 
Huurmaterieel op eerste vordering aan de derde af 
te staan, zonder dat Opdrachtgever zich op enig 
retentierecht kan beroepen, indien en zodra de 
derde afgifte van het Huurmaterieel vordert op 
grond van tekortschieten van Royal Eijkelkamp in 
de nakoming van haar verplichtingen jegens deze 
derde. Als gevolg van deze vordering zal deze 
huurovereenkomst van rechtswege met 
onmiddellijke ingang zijn ontbonden. Het afstaan 
van het Huurmaterieel, als hier bedoeld, dient te 
geschieden op het kantooradres van de derde of op 
een andere door die derde aangegeven locatie.  

13.3 Indien de situatie als bedoeld in artikel 13.2 zich 
voordoet en de derde de Opdrachtgever in de 
gelegenheid wenst te stellen het Huurmaterieel te 
blijven gebruiken, dient de Opdrachtgever 
onmiddellijk op verzoek van de derde een 
huurovereenkomst met de derde aan te gaan voor 
de resterende duur van de door de vordering 
beëindigde huurovereenkomst en onder dezelfde 
voorwaarden.  

13.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van Boek 7, 
artikelen 226 en 227 van het Burgerlijk Wetboek 
volledig uit.  

13.5 Het hiervoor in de artikelen 13.1 tot en met 13.4 
bepaalde vormt een derdenbeding waarop de 
derde zich rechtstreeks kan beroepen en dat noch 
door de Opdrachtgever noch door Royal Eijkelkamp 
kan worden herroepen.  
 
14. Einde van de huurovereenkomst, verlenging, 
opschorting en beëindiging  
14.1 De Huurovereenkomst eindigt van rechtswege 
na het verstrijken van de in artikel 6.1 bedoelde 
periode. Opdrachtgever kan jegens Royal 
Eijkelkamp slechts een beroep doen op een 
overeengekomen verlenging van de 
Huurovereenkomst indien Royal Eijkelkamp deze 
verlenging schriftelijk aan Opdrachtgever heeft 
bevestigd. Tenzij Royal Eijkelkamp anders 
bevestigt, geschiedt een verlenging voor 
onbepaalde tijd en onder de bestaande 
voorwaarden. Zowel Opdrachtgever als Royal 
Eijkelkamp kunnen de huurovereenkomst na 
verlenging te allen tijde schriftelijk opzeggen met 
inachtneming van een opzegtermijn van één 
werkdag en zonder dat deze opzegging de 
opzeggende partij schadeplichtig maakt.  

14.2 De Opdrachtgever kan de huurovereenkomst 
binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn 
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tussentijds schriftelijk met onmiddellijke ingang 
opzeggen. In geval van tussentijdse opzegging is 
Opdrachtgever aan Royal Eijkelkamp bij wijze van 
schadevergoeding alsnog de volledige huurprijs 
over de in artikel 6.1 bedoelde periode 
verschuldigd.  

14.3 Onverminderd haar overige vorderingen op 
Opdrachtgever uit hoofde van de 
huurovereenkomst en de wet, kan Royal Eijkelkamp 
zonder voorafgaande ingebrekestelling de 
nakoming van haar verplichtingen jegens 
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten, 
de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk 
beëindigen en zijn de verplichtingen van 
Opdrachtgever jegens Royal Eijkelkamp 
onmiddellijk opeisbaar, indien een of meer van de 
hierna genoemde omstandigheden zich voordoen: 
a) de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens 
Royal Eijkelkamp in het geheel niet, niet behoorlijk 
of niet tijdig nakomt; b) bij Royal Eijkelkamp 
gegronde vrees bestaat dat de onder a) 
omschreven situatie zich zal voordoen; c) de 
Opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard, voorlopige of definitieve surseance van 
betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot een 
schuldsaneringsregeling, dan wel een aanvraag 
voor deze regeling wordt ingediend; d) het bedrijf 
van de Opdrachtgever wordt ontbonden of zijn 
bedrijf of andere activiteiten staakt; e) de 
zeggenschap over de Opdrachtgever wijzigt; f) er 
beslag wordt gelegd op het gehele vermogen van de 
Opdrachtgever of een gedeelte daarvan; g) de 
Opdrachtgever de overeenkomstig artikel 6 van 
deze Algemene Verhuurvoorwaarden gevraagde 
zekerheid niet of niet tijdig stelt; of h) zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn 
dat nakoming door Royal Eijkelkamp van haar 
verplichtingen onmogelijk dan wel dermate 
bezwarend of onevenredig kostbaar wordt, dat 
nakoming in redelijkheid niet meer van Royal 
Eijkelkamp kan worden gevergd.  

14.4 Indien opschorting of beëindiging als hiervoor 
bedoeld plaatsvindt, is Royal Eijkelkamp niet tot 
enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever 
gehouden.  

14.5 Behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Royal Eijkelkamp is het 
Opdrachtgever niet toegestaan zijn verplichtingen 
jegens Royal Eijkelkamp op te schorten of te 
verrekenen.  

14.6 De Opdrachtgever kan de Huurovereenkomst 
slechts voor de toekomst ontbinden en alsdan 

slechts indien: 1) Royal Eijkelkamp een gebrek of de 
schade als bedoeld in artikel 9.6 niet binnen de in 
artikel 9.6 genoemde redelijke termijn en een 
daaropvolgende, in een schriftelijke sommatie 
gestelde, nadere redelijke termijn heeft verholpen; 
2) verder gebruik van het Huurmaterieel vanwege 
de aard van het gebrek of de schade niet van 
Opdrachtgever kan worden gevergd; en 3) Royal 
Eijkelkamp het Huurmaterieel niet heeft vervangen 
door gelijkwaardig Huurmaterieel. Beëindiging op 
grond van dit artikel 14.6 geeft de Opdrachtgever 
geen aanspraak op schadevergoeding.  
 
15. Overmacht  
15.1 Indien zich overmacht voordoet, kan Royal 
Eijkelkamp de nakoming van haar verplichtingen 
jegens Opdrachtgever opschorten. Indien de 
overmacht situatie langer dan een maand duurt, of 
zodra duidelijk is dat dit het geval zal zijn, kan Royal 
Eijkelkamp de overeenkomst voor de nog niet 
nagekomen verplichtingen ontbinden, zonder tot 
enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever 
gehouden te zijn.  

15.2 Onder overmacht wordt in het kader van deze 
Algemene Verhuurvoorwaarden ten aanzien van 
Royal Eijkelkamp steeds verstaan elke van de 
redelijke wil of directe invloedssfeer van Royal 
Eijkelkamp onafhankelijke omstandigheid, ook al 
heeft die plaats nadat Royal Eijkelkamp haar 
verplichtingen had moeten nakomen, waardoor 
Royal Eijkelkamp niet in staat is haar verplichtingen 
uit de overeenkomst na te komen, zoals 
personeels- en capaciteitsproblemen, stagnatie en 
stakingen in of buiten haar bedrijf, niet of niet 
tijdige nakoming van verplichtingen door 
leveranciers of onderaannemers van Royal 
Eijkelkamp, transportproblemen, 
overheidsingrijpen, wijzigingen in wet- en 
regelgeving.  

15.3 Overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever 
is nimmer een geldige grond voor niet-betaling van 
enig aan Royal Eijkelkamp verschuldigd bedrag.  
 
16. Aansprakelijkheid en vrijwaring  
16.1 De aansprakelijkheid van Royal Eijkelkamp 
jegens Opdrachtgever voor schade zal steeds 
beperkt zijn zoals bepaald in dit artikel 16 en voor 
het overige in deze Algemene Verhuurvoorwaarden. 
Dit geldt ongeacht de feiten en (rechts)gronden 
waarop de aansprakelijkheid is of kan worden 
gebaseerd.  

16.2 Royal Eijkelkamp is uitsluitend aansprakelijk 
voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende 
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gevolg is van een aan Royal Eijkelkamp 
toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid 
van Royal Eijkelkamp is steeds gemaximeerd tot het 
factuurbedrag (exclusief BTW) dat de 
Opdrachtgever voor de aan de Opdrachtgever 
geleverde goederen, diensten of werkzaamheden 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, 
daadwerkelijk aan Royal Eijkelkamp heeft betaald 
gedurende een periode van zes maanden 
voorafgaand aan het beroep van de Opdrachtgever 
op schadevergoeding. Indien de verzekering van 
Royal Eijkelkamp de schade dekt, is de 
aansprakelijkheid van Royal Eijkelkamp steeds 
gemaximeerd tot het bedrag dat haar verzekeraar 
in het desbetreffende geval daadwerkelijk uitkeert, 
vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.  

16.3 Royal Eijkelkamp is jegens Opdrachtgever of 
derden niet aansprakelijk voor: a) indirecte schade, 
waaronder in ieder geval wordt verstaan 
gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, 
gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie en aanspraken van derden; b) 
schade die meer dan twaalf maanden na de 
schadeveroorzakende gebeurtenis aan het licht 
treedt; c) schade die is veroorzaakt door het 
eindigen van de huurovereenkomst wegens 
ontbinding als bedoeld in Boek 7, artikel 210 van het 
Burgerlijk Wetboek; of d) schade die is ontstaan 
doordat Royal Eijkelkamp is uitgegaan van door 
Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens. 

16.4 Het recht op schadevergoeding vervalt indien 
de Opdrachtgever niet binnen zes maanden na het 
bekend worden van de schade zijn vordering in 
rechte tegen Royal Eijkelkamp heeft ingesteld. De 
aansprakelijkheid van Royal Eijkelkamp vervalt in 
alle gevallen na verloop van drie jaar nadat een 
situatie die aanleiding geeft tot een mogelijke 
aanspraak zich heeft voorgedaan. 

16.5 Opdrachtgever vrijwaart Royal Eijkelkamp 
tegen alle aanspraken van derden die verband 
houden met de totstandkoming en uitvoering van 
de huurovereenkomst met Opdrachtgever, 
waaronder begrepen aanspraken met betrekking 
tot het Huurmaterieel. De Opdrachtgever dient 
Royal Eijkelkamp de schade en kosten te vergoeden 
die Royal Eijkelkamp lijdt en maakt als gevolg van 
dergelijke aanspraken, waaronder begrepen de 
kosten van verweer.  

16.6 De natuurlijke personen en rechtspersonen die 
Royal Eijkelkamp bij de uitvoering van de 
overeenkomst inschakelt of betrekt, kunnen zich 
jegens Opdrachtgever eveneens beroepen op de in 

dit artikel opgenomen beperking van 
aansprakelijkheid. Dit recht is mede ten behoeve 
van die natuurlijke personen en rechtspersonen 
bedongen.  

16.7 Royal Eijkelkamp zal geen beroep doen op in de 
huurovereenkomst en deze Algemene 
Verhuurvoorwaarden opgenomen beperkingen van 
aansprakelijkheid voor schade indien en voor zover 
de schade het gevolg is van opzet of grove 
nalatigheid van Royal Eijkelkamp of haar 
leidinggevend personeel.   
 
17. Verzekering  
17.1 De Opdrachtgever dient het Huurmateriaal voor 
eigen rekening via Royal Eijkelkamp te verzekeren. 
Royal Eijkelkamp zal de Opdrachtgever op verzoek 
inzage geven in de voorwaarden van de 
verzekeringen die zij voor het Huurmaterieel heeft 
afgesloten. Opdrachtgever dient overeenkomstig 
deze voorwaarden te handelen.  

17.2 De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk 
voor: 1) het kennisnemen van de in artikel 17.1 
bedoelde verzekeringsvoorwaarden en de omvang 
van de dekking van de verzekeringspolis(sen); 2) het 
beoordelen of de verzekeringspolis(sen) 
toereikend is (zijn) voor het gebruik van het 
Huurmaterieel door de Opdrachtgever; 3) het, 
indien nodig of wenselijk, voor eigen rekening en 
risico afsluiten van aanvullende verzekeringen; en 
4) het naleven van de wet- en regelgeving met 
betrekking tot graaf- of grondwerkzaamheden, 
waaronder begrepen het lokaliseren van kabels, 
leidingen of bedrading, zowel op openbare als 
particuliere terreinen, en het melden van de 
werkzaamheden, indien van toepassing, aan de 
betreffende autoriteiten (bijv. b.v. in Nederland aan 
het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum KLIC) 
tijdig met inachtneming van de verwerkingstijd van 
de plaatselijke autoriteiten .  

17.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor en 
vrijwaart Royal Eijkelkamp tegen alle aanspraken 
van derden - ook van de verzekeraar(s) - voor alle 
kosten, schaden en boeten die: 1) voortvloeien uit 
of verband houden met het niet nakomen van de in 
dit artikel 17 bedoelde verzekeringsvoorwaarden 
door een ander dan Royal Eijkelkamp; 2) door de 
verzekeraar in dat geval niet worden vergoed, 
bijvoorbeeld vanwege het eigen risico of poli 
uitsluitingen, tot dit niet vergoede bedrag; en 3) 
door de verzekeraar in dat geval wel worden 
vergoed, maar waarvoor de verzekeraar regres 
heeft op Royal Eijkelkamp, tot het bedrag waarvoor 
regres is genomen.  
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17.4 Het bepaalde in dit artikel laat de overige 
bepalingen van deze Algemene 
Verhuurvoorwaarden onverlet.  
 
18 privacy  
18.1 Opdrachtgever stemt ermee in - en staat er 
jegens Royal Eijkelkamp voor in dat de betrokken 
natuurlijke personen ermee hebben ingestemd - 
dat Royal Eijkelkamp gerechtigd is 
persoonsgegevens in haar database op te nemen 
en persoonsgegevens te verwerken die 
Opdrachtgever (of diens vertegenwoordigers) aan 
Royal Eijkelkamp verstrekt ten behoeve van de 
commerciële relatie.  

18.2. De verstrekte persoonsgegevens zullen 
worden verwerkt in overeenstemming met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Royal Eijkelkamp treedt hierbij op als 
verwerkingsverantwoordelijke; zij zal de gegevens 
verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst 
met Opdrachtgever en kan deze verwerken om 
Opdrachtgever te informeren over promotieacties.  

18.3 Op schriftelijk verzoek heeft de natuurlijke 
persoon wiens gegevens worden verwerkt het recht 
op inzage en rectificatie van de gegevens . Iedere 
natuurlijke persoon kan tevens bezwaar maken 
tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens 
voor direct marketing doeleinden door schriftelijk 
bezwaar te maken bij Royal Eijkelkamp.  

18.4 Opdrachtgever stemt ermee in - en staat er 
jegens Royal Eijkelkamp voor in dat de betreffende 
natuurlijke personen ermee hebben ingestemd - 
dat Royal Eijkelkamp het Huurmaterieel heeft 

voorzien van een track-and-trace systeem en geeft 
uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen van 
gegevens in de vorm van locatie, status en werking 
van het Huurmaterieel.  
 
19. Slotbepalingen, toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank  
19.1 Indien meerdere partijen op enig moment als 
Huurder van het Huurmaterieel optreden, zijn en 
blijven deze partijen jegens Royal Eijkelkamp 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de 
verplichtingen uit de huurovereenkomst en deze 
Algemene Verhuurvoorwaarden.  

19.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Royal Eijkelkamp, waaraan zij 
voorwaarden kan verbinden, kan Opdrachtgever 
zijn rechten of verplichtingen uit de 
huurovereenkomst en deze Algemene 
Verhuurvoorwaarden niet aan een derde 
overdragen.  

19.3 Op alle overeenkomsten en andere 
rechtsbetrekkingen waarbij Royal Eijkelkamp partij 
is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

19.4 De bevoegde rechter van de Rechtbank 
Gelderland, zittingsplaats Arnhem, is bij uitsluiting 
bevoegd kennis te nemen van geschillen met 
betrekking tot de tussen partijen gesloten 
Huurovereenkomst(en), tenzij dwingend recht 
anders voorschrijft. Royal Eijkelkamp kan het 
geschil ook voorleggen aan een andere volgens de 
wet bevoegde rechter.  

 

 

***** 

 


