Algemene voorwaarden BMI Hijsgereedschap
1. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
aanbiedingen, leveringen en diensten van BMI Hijsgereedschap
verder te noemen BMI. Op alle overeenkomsten en daaruit
voortvloeiende verbintenissen met een afnemer waarbij BMI als
verkopende of verhurende partij optreed. Deze voorwaarden gelden
exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene
voorwaarden van de zijde van afnemer niet gelden, behoudens
indien en voor zover zij schriftelijk en nadrukkelijk door BMI zijn
aanvaard.

4.6 Heen en terug transport zijn voor rekening van de afnemer.
Bij transport door BMI zal €0,60 per km en bij wachten en/of
hulp bij laden en lossen zal €50,- per uur in rekening worden
gebracht. Verder moet er laad en los materieel op het afleveradres
aanwezig zijn.

2. Levering

5. Aansprakelijkheid

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van BMI zijn vrijblijvend. BMI
kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of
verschrijving bevat.

5.1 In geen geval is BMI aansprakelijk voor directe of indirecte
gevolgkosten of schade die bij afnemer mochten ontstaan ten
gevolge van enige schade of defect. Evenmin draagt BMI enige
aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien de afnemer ten
gevolge van omstandigheden geen gebruik van het geleverde kan
maken.

2.2 BMI is bevoegd tot het doen van deelleveranties.
2.3 Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering
met BMI is overeengekomen af te nemen. De goederen worden als
verhuurd/verkocht
beschouwd,
en
is
onder
volledige
verantwoording van de klant vanaf het moment dat deze het depot
verlaat. Onverschillig of het transport door BMI of door afnemer
geschiedt.
3. Betaling
Betaling geschiedt vooraf door overschrijving op onze bankrekening
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien afnemer in
gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand. Indien de afnemer in gebreke blijft
in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de
afnemer. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.
4. Verhuur
4.1 De huurperiode wordt als beëindigd beschouwd tot het moment
dat het materiaal terug is in het depot. Voor machines en
gereedschappen terugbezorgd na 9.00 uur, wordt een volledige dag
huur berekend. De afnemer kan een einde maken aan de huurperiode
naar goeddunken, behalve in geval van een speciale overeenkomst
tussen BMI en afnemer. BMI heeft het recht ten allen tijde het
verhuurde materiaal terug te eisen.
4.2 De afnemer verplicht zich ertoe het gehuurde in uitstekende staat
te handhaven en schoongemaakt terug te bezorgen. BMI is niet
aansprakelijk voor schade of breuk voortvloeiend uit verkeerd
gebruik. De reparaties die niet voortvloeien uit normale slijtage zijn
voor rekening van de afnemer. Na gebruik wordt het gehuurde aan
een gespecialiseerd bedrijf ter keuring aangeboden ter controle van
juiste werking en deugdelijkheid voor rekening van afnemer.
4.3 Het gehuurde materiaal blijft te allen tijde eigendom van BMI.
4.4 Het gehuurde materiaal mag in geen geval het Nederlandse
grondgebied verlaten zonder schriftelijke toestemming van BMI.
4.5 In geval van beschadiging, vermissing of diefstal dient BMI
direct op de hoogte te worden gebracht. In geval van verlies of een
deel van het gehuurde dient afnemer, dan wel zijn verzekeraar, het
gehuurde te vergoeden tegen de nieuwwaarde. Waaronder ook
wordt verstaan diefstal, vermissing e.o. verduistering van het
gehuurde.

4.7 In geval van niet na komen van de voorwaarden vermeld in
het huurcontract behoudt BMI zich het recht voor het contract te
annuleren en de huur op dat moment op te eisen.

5.2 Een keuring of inspectie is een momentopname. BMI kan
later niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade, afwijkingen of niet goed functioneren na retour.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door BMI in het kader van de overeenkomst geleverde
zaken blijven eigendom van BMI totdat afnemer alle
verplichtingen deugdelijk is nagekomen. Afnemer is niet
gerechtigd het materiaal te verkopen, onder te verhuren of in
onderpand te geven aan derden. Schade of kosten die hieruit
voortvloeien zijn voor rekening van afnemer.
6.2 Indien derden beslag leggen op goederen van BMI waarvan
nog niet alle verplichtingen zijn voldaan is de afnemer verplicht
om BMI hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. BMI is
hierbij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd de geleverde
zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke
tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De afnemer dient
hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van
€ 1.000,- per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door
terugneming van BMI wordt de overeenkomst niet ontbonden,
tenzij BMI dit de afnemer heeft meegedeeld.
7. Garantie’s
7.1 Voor geleverde goederen geld een garantie van 6 maanden na
levering. Bij producten geleverd door derden, geldt de garantie
van deze producent. Garantie komt te vervallen als veranderingen
of wijzigingen worden verricht zonder schriftelijke toestemming
van BMI.
7.2 Afnemer heeft de verplichting om geleverde goederen te
onderzoeken of ze aan overeenkomst beantwoorden. Indien dit
niet het geval is, dient u BMI daarvan zo spoedig mogelijk en in
ieder geval binnen zeven dagen, schriftelijk in kennis te stellen.
Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op.
7.3 De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en
betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen
zelfstandige waarde toekomt. Indien komt vast te staan dat een
klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van BMI
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de afnemer.
8. Prijzen
De prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. Alle prijzen zijn
gebaseerd op afhaling aan het depot. BMI behoudt zich het recht
voor haar prijzen op ieder moment aan te passen.
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