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Algemene bepalingen 

Artikel 1 Algemeen 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 
Hatek B.V., hierna te noemen: Hatek en een wederpartij waarop Hatek deze voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk 
en schriftelijk wordt afgeweken.  

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hatek, 
voor de uitvoering waarvan door Hatek derden dienen te worden betrokken.  

3.De toepasselijkheid van de eventueel door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden 
wordt hierbij uitdrukkelijk door Hatek uitgesloten. 

4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 

1.Alle offertes en aanbiedingen van Hatek zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum van de 
offerte of aanbieding, doch worden geheel vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders 
schriftelijk wordt overeengekomen. 

2.De door Hatek bij de offerte of aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en 
beschrijvingen etc. gelden slechts ter verduidelijking.  

3.Indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat in de offerte of aanbiedingen een 
kennelijke vergissing dan wel verschrijving zit, kan Hatek niet aan haar offerte of aanbieding 
worden gehouden. 

4.Bij schriftelijke bevestiging van een order door Hatek geldt de inhoud van de 
opdrachtbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.  

5.Documentatie-, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie worden naar 
beste weten en kunnen verstrekt, respectievelijk uitgevoerd evenwel- tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen- vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid van Hatek.  

6.Gegevens in drukwerken, verstrekt door Hatek zijn aan wijzigingen onderhevig zonder 
voorafgaand bericht. Zij binden Hatek niet.  

7.De in de offerte en aanbieding vermelde prijzen zijn netto contact zonder korting en 
exclusief B.T.W.  

8.Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd zolang de voorraad strekt.  

9.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn aanbiedingen exclusief dienstverlening 
(bijvoorbeeld ter zake van montage of installatie). 

Artikel 3 Overeenkomsten 

1.Alle overeenkomsten en alle andere transacties, onder welke naam dan ook aangegaan, 
komen tot stand door schriftelijke bevestiging, dan wel door het uitvoering geven aan de 
verkregen opdracht/order door Hatek.  

2.Indien overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door Hatek zijn bevestigd, is 
Hatek aan deze gebonden voor zover en op de wijze zoals door haar bevestigd. De wederpartij 
die aan Hatek een opdracht doet, blijft aan zijn opdracht gebonden, totdat deze door de Hatek 
is geweigerd. 

Artikel 4 Levertijden en plaats van aflevering 

1.Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, magazijn of winkel, ter keuze van Hatek, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen.  

2.Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hatek dient derhalve bij niet-tijdige levering 
schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Hatek dient daarbij een redelijke termijn te worden 
gegeven om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Hatek is nimmer 
aansprakelijk (ook niet na ingebrekestelling) voor vergoeding van schade als gevolg van 
overschrijding van de overeengekomen levertijd, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst 
is bedongen.  

3.Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn 
afgenomen, staan de zaken te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico. 

Artikel 5 Overmacht 

1.Indien Hatek door overmacht tot levering wordt verhinderd, is zij niet gehouden tot het 
nakomen van enige verplichting jegens wederpartij. Hatek heeft het recht gedurende de duur 
der overmacht alle of enkele verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de 
overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige 
schade aan de wederpartij gehouden te zijn. 

2.Onder overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of 
belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker 
wordt, oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, 
brand, ongeval of ziekte van personeel, zowel in fabrieken waarvan Hatek materiaal betrekt als 
in eigen magazijn, bedrijfsstoringen, stremming van de aanvoer, breuk aan machines of 
gereedschappen, inkrimping der productie en gebrek aan brandstoffen, wettelijke bepalingen 
of andere bepalingen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden alsmede 
iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Hatek redelijkerwijs gesproken 
onmogelijk is om op normale wijze na te komen.  
  

Artikel 6 Montage in uurloon of aangenomen werk 

1.Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste 
personeel beperkt zich tot het monteren van het door Hatek geleverde materiaal en/of het 
materiaal dat in de opdracht was begrepen. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is 
Hatek niet aansprakelijk.  

2.De wederpartij dient te zorgen voor sjouwerhulp, smeer- en poetsmiddelen en benodigde 
verwarming en verlichting tijdens het uitvoeren van de montage.  

3.Reparatie aan bestaand oud materiaal, beschermingen van gaten, luiken, riemen enz. vloeit, 
tenzij anders overeengekomen is, niet voort uit verplichtingen tot levering, werkvaardige 
oplevering of montage.  

4.Wanneer de montage, door oorzaken buiten de schuld van Hatek, niet geregeld en zonder 
onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, zal Hatek de daaruit 
voortvloeiende kosten aan wederpartij in rekening te brengen tegen het normale tarief.  

5.In afwijking van het bepaalde in artikel 14 ten aanzien van de reclametermijn, worden 
reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de 
duur daarvan, niet in behandeling genomen. Alle eventuele extra kosten en wel in het 
bijzonder kosten, ontstaan doordat de montage niet in de gewone dag uren kan geschieden, 
komen voor rekening van de wederpartij. Nadat de montage is afgerond en de zaken door het 
personeel van Hatek in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid. 

Artikel 7 Betalingscondities 

1.Betaling dient te geschieden voor of uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum.  

2.Alle betalingen dienen netto contant te geschieden, zonder korting of beroep op enige 
verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en voor zover de wet niet anders 
voorschrijft.  

3.Hatek is gerechtigd alvorens te leveren, met de levering dan wel de nakoming van de 
opdracht voort te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van 
betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Deze bepaling geldt ook indien 
krediet is bedongen. Hatek mag tevens de leveranties opschorten indien de wederpartij in 
gebreke is gebleven met de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen, ook indien een vaste 

levertijd is overeengekomen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te 
stellen, geeft Hatek het recht, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd 
haar rechten op vergoeding van onkosten en winstderving.  

4.De vordering tot betaling der gehele koop-/huurprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar 
bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de 
wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn 
ondercuratelestelling is aangevraagd, indien enig beslag op de zaken of vorderingen van 
wederpartij wordt gelegd en indien deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

Artikel 8 Gevolgen der wanbetaling 

1.Indien wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is wederpartij 
van rechtswege in verzuim. De wederpartij is, zonder dat hiervoor enige voorafgaande 
aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, een rente van 1% per maand, waarbij 
gedeelten van een maand voor een gehele maand worden geteld, verschuldigd over elk 
factuurbedrag dat niet op de vervaldatum is voldaan.  

2.Hatek zal van de wederpartij mogen vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten, die door de niet-tijdige betaling van de wederpartij worden veroorzaakt. 
Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval door de wederpartij verschuldigd indien Hatek 
zich voor de invordering de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten  
bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Indien Hatek het faillissement 
van wederpartij aanvraagt, is deze, naast de koopsom/huurpenningen, de rente en de daarop 
drukkende buitengerechtelijke kosten, eveneens de kosten van faillissementsaanvraag 
verschuldigd. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1.Indien Hatek aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 
bepaling daaromtrent is geregeld. 

2.Hatek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat 
Hatek is uitgegaan van onjuiste en of onvolledige door wederpartij verstrekte gegevens. 

3.Hatek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. 
Onder indirecte schade wordt onder andere begrepen, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde 
winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie. 

4.Hatek is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken aan het uitgevoerde werk 
of gemonteerde en/of geleverde/verhuurde installaties en zaken. Evenmin is zij aansprakelijk 
voor schade, die door of tijdens de uitvoering van het werk, of de montage van de 
geleverde/verhuurde installaties of zaken aan het perceel, het voertuig of het schip waar deze 
bewerkingen plaatsvinden, of de zich daarin bevindende zaken, wordt toegebracht. Hatek is 
evenmin aansprakelijk voor de schade bij de uitvoering van het werk of de montage van de 
geleverde/verhuurde zaken, veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden, evenmin als 
voor de schade, veroorzaakt door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of 
door derden gebezigde materialen. 

5.Hatek is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van het werk of de 
montage van geleverde/verhuurde installaties en zaken in percelen, schepen of voertuigen van 
wederpartij of derden of in de open lucht wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt, 
of aan zaken, welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats, waar gewerkt wordt. 

6.De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of 
beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van Hatek, zodra deze zich op het 
werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan de persoonlijke grove schuld of 
nalatigheid van Hatek. 

7.Wederpartij verbindt zich Hatek te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot 
schadevergoeding jegens Hatek ter zake van de levering/verhuur en/of montage en ter zake 
van het gebruik van toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten, uit hoofde 
van welke oorzaak dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende. 

8.Mocht Hatek aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de 
factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. 

9.De aansprakelijkheid van Hatek is in ieder geval beperkt tot het bedrag wat door haar 
verzekering wordt uitgekeerd. 

10In alle gevallen, waarin Hatek een beroep op het bepaalde in bovenstaande doet, kan 
(kunnen) haar eventueel aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, dit als 
ware het beding eveneens ten behoeve van de betrokken werknemer(s) gemaakt. 

Artikel 10 Geschillen 

1.Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2.De rechter in de vestigingsplaats van Hatek is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen 
die voortvloeien uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van uitvoering 
van werk, van koop en verkoop, of van huur en verhuur, tenzij de wet dwingend anders 
voorschrijft. Desalniettemin heeft Hatek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de 
wet bevoegde rechter. 

Aanvullende bepalingen omtrent de verkoop 

Artikel 11 Levering en transport 

1.De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: 

a.indien de zaken door of namens de wederpartij worden afgehaald door de inontvangstname 
van de zaken; 

b.bij verzending door tussenkomst van een beroepsgoederenvervoerder door de overdracht van 
de zaken aan de vervoerder; 

c.bij verzending door een vervoermiddel van Hatek door de aflevering ten huize of aan het 
magazijn van de wederpartij. 

2.Alle zaken reizen voor rekening en risico van de wederpartij.  

3.Hatek heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de wederpartij te 
doen aanbieden, strekkende het rapport van de vervoerder, behelzende de weigering van 
acceptatie, tot volledig bewijs van aanbod tot levering, in welke geval de retourvracht, de 
opslagkosten en andere kosten voor rekening van de wederpartij komen. 

Artikel 12 Prijsverhoging 

1.Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, 
lonen, assurantiepremieën, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, 
geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst.  

2.Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als hiervoor genoemd, 
optreedt – ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten der overeenkomst voorziene of 
voorzienbare omstandigheden – heeft Hatek het recht te harer keuze, hetzij een evenredige 
verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voor zover die 
niet is uitgevoerd, te ontbinden. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit 
artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan. 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 

1.Totdat alle vorderingen, die Hatek heeft of zal verkrijgen op wederpartij, uit welke hoofde 
ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde zaken voor rekening en risico van de 
wederpartij en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt uitsluitend eigendom van Hatek. 

2.De wederpartij is niet bevoegd deze zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren dan 
wel in eigendom over te dragen. Ingeval de wederpartij enige verplichting uit een 
overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens Hatek niet nakomt, is deze zonder 
enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen.  

3.Ingeval Hatek een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de 
overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van 
Hatek tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.  

4.De wederpartij is verplicht Hatek terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat 
derden rechten doen gelden op goederen, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud 
rust. Mocht te eniger tijd blijken, dat wederpartij niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, 



dan is hij een boete van 10% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom aan Hatek 
verschuldigd. 

Artikel 14 Reclames 

1.Reclames omtrent de maat, het gewicht, hoeveelheid en/of uiterlijk waarneembare gebreken 
dienen plaats te vinden bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst der zaken.  

2.Reclames omtrent de  uiterlijk niet waarneembare gebreken dienen schriftelijk bij 
aangetekend schrijven te worden gedaan binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, althans 
nadat het gebrek in redelijkheid door de wederpartij ontdekt kan zijn, doch in geen geval later 
dan 21 dagen na ontvangst der zaken.  

3.Indien de wederpartij deze termijnen niet in acht neemt, heeft hij zijn rechten jegens Hatek 
wegens beweerde ondeugdelijke levering verwerkt. 

4.Alle retourzendingen dienen franco adres van afzending te geschieden. Hatek is gerechtigd 
om ongefrankeerde zendingen te weigeren.  

5.Wanneer een schriftelijke, tijdig ingediende reclame gegrond wordt bevonden, is Hatek 
slechts gehouden de betreffende door haar geleverde of gerepareerde zaken kosteloos te 
herstellen, dan wel door andere te vervangen, zulks uitsluitend ter keuze van Hatek. 

6.Reclames schorten de betalingsverplichting(en) van de wederpartij niet op. 

Artikel 15 Annulering overeenkomst 

1.De wederpartij doet voor zover dat niet in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen 
afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst, tenzij ontbinding conform het 
bepaalde onder punt 2 wordt overeengekomen. 

2.Ontbinding door wederpartij is slechts mogelijk met toestemming van Hatek. Indien Hatek 
deze toestemming verleent, is wederpartij een vergoeding van 15% van de koopsom aan Hatek 
verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten en winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te 
boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden betaald. In geval van 
ontbinding kan wederpartij geen aanspraak maken op hetgeen reeds door Hatek is gepresteerd. 

Artikel 16 Garantie 

1.Door Hatek geleverde, door haar van een derde gekochte zaken of onderdelen daarvan, zijn 
aan geen andere garantie onderworpen als die welke Hatek van de desbetreffende 
fabrikant/leverancier hiervoor heeft bedongen.  

2.Hatek biedt dezelfde garantie als de fabrikant/leverancier, indien en voor zover de 
fabrikant/leverancier vrijwillig bereid is Hatek te vergoeden, wat Hatek ingevolge de 
garantiebepalingen van de fabrikant/leverancier claimt. Indien de fabrikant/leverancier geen 
garantie biedt, wordt door Hatek eveneens geen garantie gegeven.  

3.Demontage of montage komt niet voor rekening van Hatek. 

4.Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige of onjuiste 
behandeling/onderhoud (niet of niet voldoende smering, smering met ondeugdelijk materiaal), 
of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf of 
door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. 

5.De garantie geldt slechts indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Hatek 
(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.  

6.Door Hatek wordt geen garantie gegeven voor machinerieën, instrumenten, gereedschappen 
of installaties, welke door Hatek zijn gerepareerd/gemonteerd, doch niet door haar zijn 
geleverd.  

7.De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe 
onderdelen.  

8.Hatek heeft de bevoegdheid (uitsluitend te harer beoordeling) in bepaalde gevallen in plaats 
van levering van nieuwe onderdelen, het geleverde geheel te vervangen, dan wel dit terug te 
nemen.  

9.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt geen garantie gegeven voor machinerieën, 
instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of andersoortige geleverde artikelen, 
welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering. 

Artikel 17 Niet afgehaalde reparatiegoederen 

1.Wanneer door Hatek herstelde zaken, door een wederpartij, nadat hem is kennisgegeven van 
het herstel, niet binnen één maand worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op 
dit herstel betrekking hebbende rekening, heeft Hatek het recht die zaken in het openbaar te 
doen verkopen, onder verplichting de opbrengst daarvan, na aftrek van het haar toekomende 
ter zake van reparatienota en bewaarloon uit te keren aan de wederpartij. 

Aanvullende bepalingen omtrent de verhuur 

Artikel 18 Huurperiode 

1.De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.  

2.De huurperiode vangt aan op de dag, dat het gehuurde met alle voor de inbedrijfstelling 
noodzakelijke onderdelen op het transport naar wederpartij is gesteld, of indien 
overeengekomen is dat de wederpartij het gehuurde zal ophalen, op de dag welke hiervoor is 
overeengekomen.  

3.De huurperiode eindigt op de dag, waarop het gehuurde, met alle voor de inbedrijfstelling 
noodzakelijke onderdelen op de opslagplaats van Hatek, of op een door haar aangewezen 
plaats is aangekomen en door Hatek is aanvaard. 

Artikel 19 Huurprijs 

1.De huurprijs wordt berekend per dag. Ongeacht de werkelijke duur van de 
huurovereenkomst is de wederpartij tenminste aan Hatek verschuldigd de huurprijs over vijf 
werkdagen. De huurprijsvaststelling is gebaseerd op vijf werkdagen, ofwel 40 draaiuren per 
week.  

2.Indien het gehuurde is uitgerust met een urenteller zal bij overschrijding van het aantal van 
40 draaiuren per week de huurprijs per overuur met 1/8 van de standaardhuurprijs per dag 
verhoogd worden, zulks tot een maximum van tweemaal de standaardhuurprijs per dag. De 
wederpartij is verplicht Hatek terstond schriftelijk te waarschuwen indien de urenteller niet, of 
niet naar behoren functioneert, bij gebreke waarvan wederpartij aan Hatek tweemaal de 
standaardhuurprijs per dag verschuldigd is. Indien het gehuurde niet is uitgerust met een 
urenteller wordt bij semi-continu gebruik 1.6 X de standaardhuurprijs per dag berekend en bij 
volcontinu gebruik tweemaal de standaardhuurprijs per dag. De wederpartij is verplicht Hatek 
te berichten, indien hij het gehuurde semi-continu of volcontinu gebruikt. 

3.Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn in de huurprijs niet begrepen: 

a.de kosten van transport, die van transportverzekering erbij inbegrepen; 

b.de kosten van installatie van het gehuurde; 

c.de kosten van door of namens Hatek te verrichten reparaties; 

d.de kosten van door of namens Hatek te houden toezicht op het gehuurde; 

e.de prijzen van door Hatek aan wederpartij ter beschikking te stellen brandstoffen, 
bedrijfsstoffen en dergelijke; 

f. B.T.W. 

Deze kosten zullen door Hatek apart aan wederpartij in rekening worden gebracht. 

Artikel 20 Waarborgsom 

1.Hatek behoudt zich het recht voor te allen tijde, derhalve ook na het aangaan van de 
huurovereenkomst, van wederpartij, ter juiste nakoming van diens verplichtingen uit de 
huurovereenkomst, voldoening van een waarborgsom te eisen, welke waarborgsom zal worden 
verrekend na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat het gehuurde door wederpartij 
aan Hatek is teruggeleverd en door laatstgenoemde is aanvaard. Hatek is niet gehouden tot 
enige rentevergoeding over deze waarborgsom. Wederpartij zal niet gerechtigd zijn de 
waarborgsom in mindering te brengen op enige door hem aan Hatek verschuldigde betaling. 

Artikel 21 Verplichtingen wederpartij 

1.Indien de wederpartij het gehuurde niet in goede staat heeft ontvangen is hij verplicht zulks 
binnen 24 uur na ontvangst per aangetekend schrijven aan Hatek te melden, bij gebreke 
waarvan hij verondersteld wordt het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.  

2.De wederpartij is verplicht het gehuurde in de staat, waarin hij het ontvangen heeft, te 
houden en overeenkomstig de bestemming te gebruiken.  

3.De wederpartij is gehouden de instructies, hem, mondeling of schriftelijk, door of namens 
Hatek met betrekking tot het gebruik van het gehuurde verstrekt, stipt na te leven.  

4.De wederpartij is verplicht het gehuurde na afloop van de huurperiode wederom in goede 
staat, compleet en voorzien van alle accessoires aan Hatek terug te geven, met een 
begeleidende paklijst in tweevoud. Indien wederpartij het gehuurde, onderdelen daarvan of 
bijgeleverde accessoires niet aan Hatek retourneert, is hij gehouden de nieuwwaarde van het 
niet-terug geleverde gehuurde, onderdeel daarvan of accessoire aan Hatek terstond te 
vergoeden.  

5.Het is de wederpartij verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hatek, 
wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen of te doen aanbrengen.  

6.Het is wederpartij verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Hatek, het 
gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, in gebruik te geven of onder te verhuren. 
Indien voormelde toestemming door Hatek wordt verleend, is wederpartij gehouden de derde 
erop te wijzen, dat de toepasselijkheid van deze huurvoorwaarden ook jegens hem ingeroepen 
kan worden. De wederpartij blijft echter jegens Hatek te allen tijde aansprakelijk en 
verantwoordelijk voor de naleving van deze huurovereenkomst.  

7.Het is de wederpartij verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Hatek, het gehuurde buiten Nederland of “offshore” te brengen.  

8.De wederpartij is verplicht met betrekking tot het gehuurde een zodanige cascoverzekering 
te sluiten, dat bij beschadiging, vermissing of vernieling van het gehuurde is verzekerd de 
nieuwwaarde, te vermeerderen met eventuele huurderving.  

9.Op eerste verzoek van Hatek is wederpartij verplicht aan Hatek mede te delen waar het 
gehuurde zich bevindt. 

Artikel 22 Aansprakelijkheid 

1.Onverminderd hetgeen artikel 9 is bepaald, is alle risico van het gehuurde voor wederpartij 
vanaf het moment, dat het gehuurde door Hatek aan wederpartij afgeleverd is tot het moment 
dat het gehuurde aan Hatek is geretourneerd en door laatstgenoemde is aanvaard.  

2.Het laden en lossen van het gehuurde geschiedt, ongeacht of het gehuurde door Hatek 
gebracht of gehaald wordt, te allen tijde voor risico van de wederpartij. Indien het vervoer van 
of naar de plaats waar het gehuurde door wederpartij wordt gebruikt, wordt opgedragen aan 
een derde, geschiedt zulks, ongeacht door wie de opdracht tot het vervoeren werd gegeven, 
geheel voor risico van de wederpartij. 

3.Hatek zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade aan personen en/of 
goederen, die direct en/of indirect voortvloeien uit zichtbare of onzichtbare, verborgen of niet-
verborgen gebreken aan het gehuurde, de ondeugdelijkheid van het materiaal, onjuiste 
reparaties of anderszins, eventuele bedrijfsschade, de schade door stilstand, arbeidsloon, 
schadevergoeding van welke aard ook inbegrepen, zulks behoudens opzet of grove schuld 
zijdens Hatek. 

4.De wederpartij is jegens Hatek aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook 
veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de 
schuld van de wederpartij of derden of wel van overmacht. 

Artikel 23 Onderhoud 

1.Reparaties van aan slijtage onderhevige onderdelen van het gehuurde, zoals deze ontstaan bij 
oordeelkundig gebruik daarvan, zijn voor rekening van Hatek en dienen door deze of door één 
door haar aan te wijzen persoon te worden verricht. De reiskosten komen voor rekening van de 
wederpartij. Indien het gehuurde met schriftelijke toestemming van Hatek door wederpartij 
buiten Nederland (offshore daaronder begrepen) gebruikt wordt, is het hier bedoelde 
onderhoud voor rekening van wederpartij en dient door hem te worden verricht. 

2.Behoudens hetgeen hiervoor is vermeld komen de kosten van het normale onderhoud en 
herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, ten laste van de wederpartij. 

3.De wederpartij heeft er in ieder geval zorg voor te dragen, dat koelwater, olie en accuwater 
op peil blijven en de  

V-snaren goed gespannen blijven, alsmede dient wederpartij zorg te dragen voor voldoende 
brandstofniveau. 

4.Hatek heeft het recht het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De 
wederpartij is verplicht aan een dergelijke controle op eerste verzoek alle mogelijke 
medewerking te verlenen. 

Artikel 24 Bepaling met betrekking tot het behoud van de rechten van Hatek 

1.De wederpartij is verplicht het gehuurde op een zodanige wijze aan de ondergrond te 
verbinden, dat deze zonder beschadiging van het gehuurde of van de ondergrond verwijderd 
kan worden. Het is de wederpartij verboden het gehuurde aard- of nagelvast aan de 
ondergrond te verbinden. 

2.De wederpartij verbindt zich Hatek onverwijld kennis te geven van een eventuele 
beslaglegging op de roerende of onroerende goederen van wederpartij of op het gehuurde, 
waaronder fiscaal bodembeslag van de fiscus, voorts van haar faillissement, haar aanvraag om 
surséance van betaling, alsmede om aan de beslag leggende deurwaarder, de curator of de 
bewindvoerder, onverwijld inzage te geven van de met Hatek gesloten huurovereenkomst 
vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden. 

3.Wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende 
goederen van wederpartij of op een gedeelte daarvan, wanneer door wederpartij surseance van 
betaling wordt aangevraagd, of wanneer wederpartij geraakt in staat van faillissement, heeft 
Hatek het recht om zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst onverwijld te 
ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen en het gehuurde onverwijld weer tot zich te 
nemen, onverminderd het recht van Hatek om jegens wederpartij zijn rechten ingevolge de 
wettelijke bepalingen omtrent de ontbinding van overeenkomsten op grond van wanprestatie 
geldend te maken. 


