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MUNISENSE HUURVOORWAARDEN 

 
De huurder aanvaardt deze huurvoorwaarden door ondertekening van de uitgebrachte offerte resp. het geven van een 

opdracht naar aanleiding van een door Munisense uitgebrachte offerte.  

Deze huurvoorwaarden zijn tevens van toepassing bij verhuur van vervangende apparatuur. 

 
Omschrijving van de gebruikte begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder  

• Apparatuur: apparatuur, bevestigingsmateriaal en accessoires die (mede) het onderwerp zijn van de 
huurovereenkomst;  

• Huurovereenkomst: de door huurder getekende offerte of opdrachtbevestiging die de huur van apparatuur specificeert 
en bevestigd; 

• Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;  

• Verhuurder: Munisense BV die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;  

• Beschadiging: Een toestand van apparatuur die niet past bij normale slijtage of defecten verwijtbaar aan de verhuurder, 
of vermissing van apparatuur. Tot schade behoren onder meer de kosten van vervanging van de apparatuur en derving 
van huurinkomsten;  

GENERIEKE BEPALINGEN 

 

Artikel 1: Munisense Algemene Voorwaarden 

De Munisense Algemene Voorwaarden zijn onverwijld van toepassing voor zaken waar de huurovereenkomst of deze 

Munisense huurvoorwaarden niet in voorzien. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van apparatuur die tussen 

verhuurder en huurder worden gesloten. 

 
Artikel 3: De overeenkomst 

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de offerte is overeengekomen.  
2. De huurovereenkomst vermeldt de begin- en einddatum van de huurperiode. 
3. De wijze van levering van apparatuur staat beschreven in de huurovereenkomst.  
4. Indien verhuurder de apparatuur voor huurder - conform aanwijzingen van huurder - op een locatie in Nederland 

installeert en verhuurder deze na de huurperiode voor huurder demonteert is dit beschreven in de huurovereenkomst.  
 
Artikel 4: De prijs en de prijswijzigingen 
1. De huursom en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. 

Verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom en bijkomende kosten op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst 
vermeld staat. 

2. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen 
kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn. 

 

Artikel 5: De huurperiode en overschrijding van de huurperiode 
1. Huurder is verplicht de apparatuur uiterlijk op de dag waarop de huurperiode eindigt, op het in de huurovereenkomst 

benoemde adres van verhuurder, terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht om de apparatuur, tijdens openingstijden, 
in ontvangst te nemen.  

2. Afspraken over het eerder terugbrengen van apparatuur binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend. 
3. Indien de apparatuur niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken 

wijze, is verhuurder gerechtigd de apparatuur onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de apparatuur weer in het bezit is van verhuurder. 

4. Indien huurder de apparatuur niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder een extra huur in 
rekening te brengen, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te 
lijden schade.  

 
Artikel 6: Betaling 

1. Bij ontvangst van uw opdracht voor verhuur ontvangt huurder de factuur voor de huur van apparatuur voor de 
overeengekomen periode.  
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2. De factuur dient binnen de betalingstermijn te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden voor aanvang van de 
huurperiode of binnen 30 dagen na factuurdatum.  

3. Bij aanvang van de huurperiode kan betaling van een waarborgsom worden verlangd. 
4. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra de apparatuur is 

ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de 
waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt.  

5. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden is de huurder verantwoordelijk voor het verhalen van 
die schade. 

6. In het geval van een borgsom, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode te geschieden.  
 

Artikel 7: Verplichtingen huurder 
1. De huurder erkent de apparatuur, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder 

zichtbare gebreken te hebben ontvangen. 
2. De huurder erkent de apparatuur bij ingebruikname te hebben gecontroleerd op de correcte werking.  

• Specifiek dat de apparatuur verbinding maakt met de back-office; 

• Dat de metingen in de portal correct zijn; 
3. Onverminderd het onderstaande dient huurder met de apparatuur om te gaan zoals een goed huurder betaamt en 

ervoor te zorgen dat de apparatuur overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.  
4. Huurder is gehouden om de apparatuur in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. 
5. Het is huurder niet toegestaan de apparatuur zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder te 

verhuren. 
6. Het is huurder niet toegestaan de apparatuur buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk 

anders en onder eventueel door verhuurder gestelde voorwaarden is overeengekomen met de verhuurder. 
7. Het is de huurder niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige 

verandering aan/op de apparatuur te brengen of te laten brengen. 
8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met de apparatuur toegebracht of 

vermissing van de apparatuur is huurder verplicht hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; 
 
Artikel 8: Verplichtingen verhuurder 
1. De verhuurder levert de apparatuur met de overeengekomen accessoires en specificaties in technisch goede staat af. 
2. Verhuurder zorgt ervoor dat er bij de apparatuur een Nederlandstalige instructie aanwezig is of dat deze online 

beschikbaar is 
3. Verhuurder is binnen en buiten kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer +31 (0)71-711 4624 voor technische 

ondersteuning. 
4. Verhuurder draagt zorg voor adequate technische ondersteuning in Nederland. 
5. Onder adequate ondersteuning wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardige 

apparatuur wordt aangeboden door de verhuurder indien de apparatuur wegens een tekortkoming niet kan worden 
gebruikt.  
Indien de tekortkoming het gevolg is van schuld van de huurder, dan worden de kosten van de ondersteuning niet door 
de Verhuurder vergoed. 

 
Artikel 9: Gebreken aan de apparatuur en aansprakelijkheid van de verhuurder 
1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die 

in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen.  
Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of 
voor het gevolg van het gebrek. 

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor vervolgschade als gevolg van een gebrek aan de apparatuur. 
 
Artikel 10: Ontbinding van de huur 
1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en 

zich weer in het bezit van de apparatuur te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente 
indien: 

• huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de 
tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt; 

• huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt, onder curatele wordt 
gesteld, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; 

• verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de 
hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. 

2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van de apparatuur te doen stellen. 
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel. 
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