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Algemene leveringsvoorwaarden Withagen-attractieverhuur 

 

 

1 Definities en toepasselijkheid  

 

1.1 Onder ‘Withagen’ wordt verstaan de vennootschap onder firma handelend onder de 

naam Withagen-attractieverhuur, gevestigd aan de Oude Moerstraatsebaan no. 2 te 

(4614 RP) Bergen op Zoom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor West-

Brabant onder nummer 20080740. 

1.2 Onder ‘huurder’ wordt verstaan de (rechts-)persoon die van Withagen goederen 

huurt. 

1.3 Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de (rechts-)persoon die aan Withagen  

opdracht verleent tot het engageren van artiesten en/ of musici en/ of de verdere 

organisatie van een evenement, productie of festiviteit of het beschikbaar (doen) 

stellen van personeel voor het opbouwen en afbreken van attracties en/of andere 

geleverde goederen. 

1.4 Onder ‘consument’ wordt verstaan iemand die niet handelt in uitoefening van een 

beroep of bedrijf. 

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Withagen opgestelde 

aanbiedingen en tussen hem en de huurder of opdrachtgever gesloten 

rechtshandelingen en(huur)overeenkomsten, alsmede aanbiedingen en gesloten 

overeenkomsten (van opdracht) ten aanzien van artiesten.  

1.6 De algemene voorwaarden van Withagen prevaleren te allen tijde, ook indien de 

opdrachtgever of huurder over (eigen) algemene voorwaarden beschikt. Van deze 

bepalingen afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene 

voorwaarden van opdrachtgever of huurder, binden Withagen niet tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk door Withagen aanvaardt.  

1.7 Onderhavige algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende 

opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van derden. 

1.8 Niet alleen Withagen maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht 

van de opdrachtgever door Withagen zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene 

bepalingen een beroep doen.  

1.9 Deze algemene bepalingen blijven van kracht indien Withagen geheel of gedeeltelijk 

van naam, rechtspersoon of samenstelling verandert. 

 

2      Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1 De prijzen, prijsopgaven en verstrekte documentatie door Withagen gedaan of 

verstrekt zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en 

dienen niet te worden gekwalificeerd als aanbod in de zin van art. 6:217 lid 1 BW, 

tenzij het een offerte betreft of tenzij anders is overeengekomen. In dat geval is in 

de offerte of aanbieding de termijn vermeld gedurende welke deze geldig is.   

2.2 Offertes zijn, tenzij daarop anders vermeld, 10 dagen geldig. Daarna komt het 

aanbod in de offerte te vervallen. Een uitgebrachte offerte geeft geen exclusief recht.   
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2.3 Geoffreerde goederen worden niet gereserveerd gedurende de geldigheidsduur van 

een offerte. Withagen is in geen geval gehouden aanbiedingen gestand te doen ten 

aanzien van goederen die reeds verhuurd zijn een daardoor niet meer voorradig. De 

aanbieding c.q. offerte komt daarmede te vervallen zonder dat Withagen daarvan 

(openbare) aankondiging zal doen. Withagen is niet aansprakelijk voor schade 

hierdoor. 

2.4 Gebruiks- en andere adviezen doen nimmer af aan de eigen verantwoordelijkheid 

van gebruik door de huurder. 

2.5 Overeenkomsten komen eerst tot stand door een door de huurder en/of 

opdrachtgever voor akkoord getekend schriftelijke opdrachtbevestigingen van 

Withagen of (begin van) feitelijke uitvoering door Withagen van de verhuur. In dit 

laatste geval wordt de huurder en/of opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met 

de toegezonden offerte c.q. opdrachtbevestiging. 

2.6 Withagen kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden indien de 

opdrachtgever of huurder naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het 

maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de 

aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijk verschrijving of 

vergissing bevat. 

2.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de 

overkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 

zijn overeengekomen. 

2.8 Ter keuze van de huurder worden door hem gehuurde goederen afgeleverd of haalt 

hij ze zelf op. Indien hij verkiest de goederen af te laten leveren en vervolgens weer 

op te laten halen door Withagen, dan zijn de hiermee gemoeide kosten voor 

rekening van huurder. 

2.9 Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van Withagen, bij 

aflevering of ophalen van de goederen te tekenen voor ontvangst. 

 

3 Prijsopgaven, betaling en uitsluiting verrekening huurder 

3.1 De door Withagen opgegeven prijzen, zoals op de prijslijsten luiden in Euro’s en 

exclusief het voor het betreffende artikel, de betreffende dienst geldende btw-tarief. 

Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.  

3.2 Betaling van facturen voor te huren goederen dient door huurder uiterlijk te 

geschieden ten tijde van het ophalen van de gehuurde goederen ten kantore van 

Withagen of ten tijde van aflevering. Indien huurder de factuur wil voldoen door 

middel van een overschrijving per bank dient de betaling uiterlijk op de vijfde dag 

vóórafgaand aan de huurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van Withagen. 

Aflevering van de gehuurde goederen is voor rekening van huurder. 

3.3 Betaling door opdrachtgever geschiedt door storting of overschrijving op de 

bankrekening van Withagen. Het volledige verschuldigde bedrag dient uiterlijk 5 

dagen vóór de overeengekomen uitvoerdatum op de bankrekening van Withagen te 

zijn overgeschreven. Het recht van verrekening voor opdrachtgever wordt door 

partijen nadrukkelijk uitgesloten. Indien gehuurde goederen worden opgehaald, 
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kunnen deze, mits vooraf overeengekomen, ten tijde van het ophalen contant 

worden afgerekend. 

3.4 Indien opdrachtgever en/of huurder niet binnen de onder 3.2 en 3.3. gestelde 

termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in 

verzuim, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. 

Withagen heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te 

vorderen. Tevens is Withagen gerechtigd te annuleren, zonder dat opdrachtgever of 

huurder daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het overeengekomen bedrag 

te betalen. Withagen is met het annuleren door bovenstaande reden niet 

schadeplichtig jegens opdrachtgever. 

3.5 Ook na het sluiten van de overeenkomst is Withagen gerechtigd om van de huurder 

genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen. 

 

4 Verzuim, wettelijke renten en buitengerechtelijke incassokosten 

4.1 Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan Withagen toekomende bedrag niet 

binnen de in binnen de gestelde termijn voldoet is huurder en/of diens gemachtigde 

zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en vanaf de dag dat de 

termijn verstrijkt contractuele rente verschuldigd van de vigerende wettelijke rente 

te vermeerderen met 2% per dag dat hij te laat voldoet tot aan de dag der algehele 

voldoening. De rente cumuleert per maand. 

4.2 Daarnaast is opdrachtgever/huurder gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 

15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 250,00. 

Tevens zal opdrachtgever/huurder alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals, 

maar niet beperkt tot, juridische, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten aan 

Withagen vergoeden. 

4.3 Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle 

verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die 

het langst openstaan, niettegenstaande enige ander vermelding van de huurder bij 

de betaling.  

 

5 Annulering en overmacht 

5.1 Annulering door de huurder dient schriftelijk te worden gedaan eventueel door een 

verklaring ten kantore van Withagen te tekenen. 

5.2 Bij annulering van (een partieel deel van) de overeenkomst door huurder voor het 

gedeelte dat strekt tot huur van goederen is huurder gehouden 50% van de huursom 

(inclusief kilometervergoeding, personeelskosten en btw) te voldoen, met dien 

verstande dat indien de annulering geschied binnen 2 weken voor de dag waarop de 

goederen gehuurd zouden worden 75% van de huursom (inclusief 

kilometervergoeding, personeelskosten en btw) vergoed dient te worden. Annulering 

in de laatste week is niet mogelijk met dien verstande dat de huurder alsdan de 

volledige huursom (inclusief kilometervergoeding, personeelskosten en btw) dient te 
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voldoen uiterlijk op de dag waarop de goederen opgehaald dan wel afgeleverd 

zouden worden. 

5.3 Annulering door de opdrachtgever als bedoeld in art 1.3 van deze voorwaarden is 

mogelijk met dien verstande dat de opdrachtgever 50% van de overeengekomen 

prijs (inclusief kilometervergoeding, personeelskosten en btw) verschuldigd is, terwijl 

indien de annulering geschied binnen twee weken 75% van de prijs (inclusief 

kilometervergoeding, personeelskosten en btw) verschuldigd is. Voor het geval 

opdrachtgever in de laatste week voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht wil 

annuleren, blijft opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs (inclusief 

kilometervergoeding, personeelskosten en btw) verschuldigd.  

5.4 Indien de huurder en/of opdrachtgever zich gevrijwaard wil zien van kosten bij 

annulering, dient hij daartoe zelf een verzekering af te sluiten. 

5.5  Indien huurder de gehuurde materialen niet afhaalt op of voor de overeengekomen 

huurdatum en/of niet (tijdig) aanwezig is bij levering van de gehuurde goederen op 

de overeengekomen datum en tijdstip, zal Withagen de gehuurde goederen 

behouden. Huurder blijft dan de overeengekomen prijs verschuldigd, zoals vermeld 

in art. 5.2. 

5.6 In geval van overmacht in de zin van art 6:75 BW, zijn partijen niet verplicht de 

overeenkomst uit te voeren en zullen alle reeds gemaakte kosten in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst voor rekening van de partij zijn, die deze gemaakt 

heeft. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake. Partijen komen 

nadrukkelijk overeen dat slechte weersomstandigheden niet kwalificeren als 

overmacht en derhalve voor rekening en risico van opdrachtgever/huurder komen. 

 

 

 

6 Regeling ten aanzien van verhuur van goederen 

6.1  De verhuurde objecten blijven eigendom van Withagen en mogen niet worden 

onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Withagen. 

6.2 Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder 

begeleid verhuren wordt verstaan, dat de vennootschap, naast het afstaan in gebruik 

van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, 

verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig 

schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in 

huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld 

voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde. 

6.3 In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde 

voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken 

en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan 

Withagen kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt 

het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de 
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huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde 

geconstateerde gebreken en/of beschadigingen. 

6.4 De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel 

waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. 

De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het 

verhuurde dient door huurder aan Withagen, in dezelfde goede staat als dat het 

verhuurde ontvangen is te worden teruggegeven. 

6.5 Zowel bij begeleide als onbegeleide verhuur ontvangt de huurder bij ieder 

afzonderlijk gehuurd object een handleiding, waarvan hij voor gebruik grondig 

kennis dient te nemen. 

6.6 Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Withagen geen 

bewerkingen worden verricht, zoals in ieder geval, doch niet limitatief schilderen, 

zagen, lassen, spijkeren, duktape /plakband bevestigen of anderszins. Indien de 

huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en Withagen hiervan 

schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan 

Withagen te vergoeden.  

6.7 Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening 

gebracht, indien het verhuurde niet op de laatste dag van de huurovereenkomst op 

het overeengekomen tijdstip terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder 

aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van 

het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de 

huurovereenkomst(en) deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het 

bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst 

is toegestaan. 

6.8 Bij te laat inleveren van goederen is de huurder aansprakelijk en gehouden schade 

te vergoeden aan Withagen die hij lijdt als gevolg van het feit dat hij de goederen 

niet of niet tijdig kan leveren aan derden die deze goederen voor dat moment 

hebben gehuurd. 

6.9 Indien overeengekomen is dat de goederen worden opgehaald door Withagen gelden 

mutatis mutandis de bepalingen van dit artikel, met dien verstande dat de goederen 

op het overeengekomen moment gereed dienen te liggen om vervoerd te kunnen 

worden. Indien de goederen niet gereed liggen bij het ophalen, is Withagen 

gerechtigd extra kosten in rekening te brengen. 

6.10 Indien er van overheidswege vergunning noodzakelijk zijn, is huurder gehouden 

hiervoor zorg te dragen. Withagen is hiervoor niet aansprakelijk. 

6.11 In het geval huurder geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van (goederen of 

medewerkers van) Withagen heeft gemaakt, zal huurder op verzoek van Withagen 

kosteloos een kopie van de (beeld)opnamen of foto’s aan Withagen verstrekken. 

6.12 Geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van (goederen of medewerkers van) Withagen 

die in het bezit zijn van Withagen, mogen door Withagen gebruikt worden voor 

promotionele doeleinden. 

6.13 Withagen behoudt zich het recht voor, om bij slechte weersomstandigheden, één en 

ander uitsluitend ter beoordeling van Withagen, de huurovereenkomst te annuleren 
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zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De 

reeds ontvangen bedragen zullen door Withagen niet worden terugbetaald, ook rente 

is daarbij niet verschuldigd. Bij verandering van de weersomstandigheden tijdens de 

huurperiode bent u als huurder verantwoordelijk voor de beslissing tot het al dan 

niet staken van het gebruik van de springkussens, attracties en overige goederen. 

6.14 Indien reparaties aan gehuurde goederen noodzakelijk zijn ten gevolge van 

onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte 

accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden 

beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in 

rekening gebracht. 

6.15 Veiligheid is een zaak van de huurder, doch indien Withagen zorgt voor toezicht, dan 

zal Withagen samen met de huurder op locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen 

nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen. 

6.16 Bij het gebruik van de springkussens en attracties dient huurder zelf voor 

permanente toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder te zorgen, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk aders overeengekomen is. De veiligheid is een zaak voor 

huurder, Withagen kan hierin in geen enkel geval voor aansprakelijkheid gesteld 

worden. 

6.17 Indien Withagen blijkt dat deze veiligheidsmaatregelen om wat voor reden dan ook 

niet kunnen worden uitgevoerd of gehandhaafd, is Withagen gerechtigd de verdere 

uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze 

gemotiveerde weigering aan u als huurder in rekening te brengen. 

6.18 Huurder dient de gehuurde goederen, zoals springkussens en attracties, te gebruiken 

volgens de bijgeleverde, of uitgelegde, instructies. 

6.19 Springkussens en attracties zijn van zware kwaliteit en hierdoor niet te tillen. De 

locatie dient dan ook goed bereikbaar te zijn per bus en eventuele aanhangwagen. 

Bij de op- en afbouw dient ten minste 1 persoon te assisteren, bij grotere/meerdere 

springkussens en/of attracties dienen er meerdere personen aanwezig te zijn, een en 

ander conform de opdrachtbevestiging.  

6.20 Het is verboden voor huurder, zonder schriftelijke toestemming van Withagen,de ter 

beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen 

locatie. 

6.21 Het is niet toegestaan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in 

gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Withagen. 

6.22 Huurder mag geen veranderingen, van welke aard dan ook, aan de verhuurde of ter 

beschikking gestelde zaken aanbrengen en/of deze zaken beschilderen en/of (met 

bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze (uiterlijk) te veranderen, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Withagen. 

6.23 Wanneer Withagen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen 

van veranderingen aan het verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al 

de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de 

oorspronkelijke toestand voor rekening van huurder zijn. 
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6.24 Huurder zal op het overeengekomen tijdstip de verhuurde dan wel ter beschikking 

gestelde zaken, identiek zoals ontvangen, in goede technische en uiterlijke staat, ter 

beschikking stellen, dan wel afleveren aan Withagen. De zaken dienen schoon ter 

beschikking te worden gesteld, wanneer dit niet het geval is zal Withagen 

reinigingskosten in rekening brengen. 

6.25 Het moment van teruggave is het moment waarop Withagen al de verhuurde dan 

wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen. 

 

7 Regeling ten aanzien van opdrachtgevers 

7.1  Medewerkers/artiesten van Withagen die niet voor opbouw of afbraak worden 

ingehuurd zijn volgens een in het contract bepaalde tijdsduur aanwezig. Dit is de 

aanwezigheidstijd inclusief de gebruikelijke pauzes en exclusief de op- en 

afbouwtijden. Extra werktijd wordt per persoon per uur in rekening gebracht.  

7.2 De vernoemde prijs voor personeel voor opbouw en afbraak in het contract geldt bij 

normale aan- en afvoersituaties via de begane grond. Bij aan- en afvoer via 

trap(pen) en/of (lift)en worden extra personele kosten in rekening gebracht.  

7.3 Als het gedrag van de opdrachtgever of diens gasten er toe leidt dat de 

medewerker/artiest zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren of de werkzaamheden 

een te groot risico met zich mee dragen of directe aanleiding is voor schade aan 

eigendommen van Withagen, heeft Withagen en/of zijn personeel het recht om de 

werkzaamheden vroegtijdig te staken.  

7.4 De opdrachtgever draagt te allen tijde de verantwoording voor het feit dat het 

personeel Withagen zijn werkzaamheden naar behoren uit kan voeren. Zo dient 

opdrachtgever altijd voor een vrije werkplek van 5 x 3 m. zorg te dragen, alsmede 

voor een vrije stroomgroep van 230V en 16A binnen 30 meter van de werkvloer. 

Wanneer de medewerkers/artiesten door weersomstandigheden hun werkzaamheden 

onvoldoende kunnen verrichten doordat de opdrachtgever daar onvoldoende 

maatregelen voor heeft getroffen, is Withagen en zijn personeel gerechtigd hun 

werkzaamheden te beëindigen zonder enige consequentie voor verdere op het 

contract overeengekomen afspraken.  

7.5 Indien er van overheidswege vergunning noodzakelijk zijn, is huurder gehouden 

hiervoor zorg te dragen. Withagen is hiervoor niet aansprakelijk. 

7.6 In het geval opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van (goederen of 

medewerkers van) Withagen heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van 

Withagen kosteloos een kopie van de (beeld)opnamen of foto’s aan Withagen 

verstrekken. 

7.7 Geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van (goederen of medewerkers van) Withagen 

die in het bezit zijn van Withagen, mogen door Withagen gebruikt worden voor 

promotionele doeleinden. 

7.8 Withagen is gerechtigd te allen tijde af te zien van en/of de uitvoering te staken of 

op te schorten in de navolgende gevallen: 
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a. Indien door welke omstandigheden dan ook de veiligheid van Withagen of van de 

door haar ter beschikking gestelde medewerkers of apparatuur niet meer 

gegarandeerd is; 

b. Bij grove belediging of geweld jegens Withagen of een door haar ter beschikking 

gestelde medewerkers; 

c. Het ongevraagd door derden bedienen en/of beschadigen van apparatuur die 

eigendom is van Withagen. 

 

 

8 Aansprakelijkheid 

8.1 Voor gehuurde goederen wordt vooraf een waarborgsom in rekening gebracht.

 Ingeval van beschadiging aan de gehuurde goederen, is huurder aansprakelijk voor 

de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met 

schuld van de huurder en ongeacht of zulks toerekenbaar is of niet. De schade wordt 

verrekend met de waarborgsom. Indien deze niet toereikend is, is huurder 

aansprakelijk voor het overige en dient hij dit op eerste verzoek aan Withagen te 

vergoeden.  

8.2 In geval de huurder zelf het transport van de goederen verzorgt, draagt de huurder 

het risico ten aanzien van deze goederen vanaf het moment dat hij de goederen in 

bezit neemt en dus uiterlijk vanaf het moment dat het transport aanvangt.  

8.3 Opdrachtgever/huurder zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van 

zaken die door Withagen en/of door haar aangewende derden aan 

opdrachtgever/huurder beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever/huurder 

aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het 

uitvoeren van de opdracht van Withagen of een door Withagen ter beschikking 

gestelde artiest.  

8.4 Withagen is enkel aansprakelijk voor door de huurder/opdrachtgever geleden schade 

aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is 

veroorzaakt door een gebrek in of aan het verhuurde en het gevolg is van opzet of 

grove schuld van Withagen of van door hem ingeschakelde hulppersonen. Voor het 

overige is iedere aansprakelijkheid van Withagen uitgesloten en is Withagen niet 

gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of 

indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan 

wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De 

huurder/opdrachtgever vrijwaart Withagen ter zake van eventuele vorderingen van 

derden. 

8.5 Indien Withagen ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de 

huurder/opdrachtgever lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen 

dan het totaal van de bedragen van het eigen risico in het kader van de door hem 

ter zake afgesloten verzekeringsovereenkomst en de door de verzekering gedane 

uitkering. Voor andere dan de in voorgaande artikelen bedoelde schaden die de 

huurder mocht lijden, is Withagen nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, 
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indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Withagen of zijn 

ondergeschikten. 

8.6 In het geval op Withagen enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot het aan de huurder/opdrachtgever gefactureerde of te 

factureren bedrag. 

8.7 Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van opdrachten zal Withagen steeds de 

nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Withagen is niet aansprakelijk voor de schade 

die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Withagen gaat ervan uit en 

bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele 

aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te 

aanvaarden. 

8.8 Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het 

niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte 

apparatuur.  

8.9 Withagen is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, 

diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.  

8.10 Opdrachtgever/huurder dient te allen tijde voor adequaat toezicht zorg te dragen. 

Withagen is niet aansprakelijk voor ongelukken of onveilige situaties die voortvloeien 

uit een gebrek aan adequaat toezicht. Opdrachtgever/huurder is hiervoor zelf 

verantwoordelijk. 

8.11 Indien opdrachtgever/huurder bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering 

van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever/huurder primair 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever/huurder 

zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle 

betreffende stukken. 

8.12 Indien opdrachtgever/huurder handelt in strijd met deze algemene voorwaarden en 

de gesloten overeenkomst heeft Withagen het recht diens verplichtingen uit de 

overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever/huurder in gebreke blijft aan 

deze algemene bepalingen en de overeenkomst te voldoen en de opdracht of huur 

derhalve niet op het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is Withagen 

gerechtigd uitvoering van de overeenkomst geen doorgang te laten vinden zonder 

dat opdrachtgever/huurder daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het  

overeengekomen bedrag te betalen. Withagen is in dat geval niet aansprakelijk of 

schadeplichtig jegens opdrachtgever. 

8.13 Withagen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard 

dan ook, doordat is uitgegaan van door opdrachtgever/huurder verstrekte onjuiste 

en/of onvolledige informatie. 

8.14 De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Withagen ingevolge 

deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is 

geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn. 
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9 Opschorting en ontbinding 

9.1 Indien de opdrachtgever/huurder een verplichting uit de overeenkomst niet, niet 

volledig of niet tijdig nakomt, heeft Withagen het recht de nakoming van de 

daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-

behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming 

dat rechtvaardigt. Tevens is opschorting mogelijk als: 

a.  na het sluiten van de overeenkomst aan Withagen omstandigheden ter kennis zijn 

gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen 

niet zal nakomen; 

b.  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 

overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet van Withagen kan worden gevergd. In dit geval 

behoudt Withagen zich het recht voor tot vordering van schadevergoeding. 

9.2 Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of 

niet tijdig nakomt, heeft Withagen het recht om de overeenkomst met onmiddellijk 

ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de 

ontbinding niet rechtvaardigt. In ieder geval in de navolgende omstandigheden is 

Withagen bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden als: 

a.  na het sluiten van de overeenkomst aan Withagen omstandigheden ter kennis zijn 

gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen 

niet zal nakomen; 

b.  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 

overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet van Withagen kan worden gevergd; 

c.  de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot 

surséance van betaling indient, een verzoek indient tot toepassing van de 

schuldsanering natuurlijk personen of wordt geconfronteerd met een beslag op enig 

eigendom; 

d.  de opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld; 

e.  de opdrachtgever komt te overlijden. 

9.3 Ontbinding vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan de 

opdrachtgever/huurder, aldus zonder rechterlijke tussenkomst. 

9.4 Indien de overeenkomst op grond van het vorenstaande wordt ontbonden, is 

Withagen niet aansprakelijk voor voldoening van enige door opdrachtgever/huurder 

of derden gemaakte kosten of schadevergoeding.  

9.5 Alle vorderingen die Withagen in deze gevallen op de huurder en/of opdrachtgever 

mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

 

 

10. Privacy 

10.1 De gegevens en informatie die de opdrachtgever/huurder aan Withagen verstrekt, 

zal Withagen zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Withagen zal de gegevens van de 
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opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst van opdracht en bij eventuele (toekomstige) mailingen of 

aanbiedingen.  

10.2 Withagen zal geen persoonsgegevens van de opdrachtgever/huurder uitlenen, 

verhuren, verkopen of op een of andere wijze openbaar maken, zonder de 

voorafgaande toestemming van opdrachtgever. 

10.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Withagen 

gehouden is vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van opdrachtgever aan 

derden te verstrekken, en Withagen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk 

dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan 

is Withagen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de 

opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van 

enige schade die hierdoor is ontstaan.   

 

11 Slotbepalingen 

11.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/huurder en Withagen wordt beheerst 

door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de 

opdrachtgever en Withagen voortvloeien kunnen ter beslechting aan de Nederlandse 

rechter, zijnde de rechtbank Zeeland-West-Brabant worden voorgelegd voor zover 

dit niet-consumenten betreft. In het geval van een rechtsverhouding met een 

consument is steeds bevoegd de rechter van de woonplaats van de consument. 

11.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend opgesteld in de Nederlandse taal. 

11.3 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of 

niet afdwingbaar zullen blijken, doet dit niet af aan de rechtskracht van de overige 

bepalingen in de algemene voorwaarden en worden de eerdergenoemde bepalingen 

hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die 

zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor 

zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg 

voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen. 

11.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen 

schriftelijk te worden overeengekomen. Withagen is gerechtigd de bepalingen van 

deze algemene bepalingen tussentijds te wijzigen.  


