ALGEMENE VERKOOP- VERHUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOL TE DRONTEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BOL Kreditank B.V., BOL Installatiewerk B.V., BOL Handelsonderneming B.V., SuperGaz B.V. en SuperOil B.V.
(hierna ieder afzonderlijk: “BOL”) gedaan aan of aangegaan met een Wederpartij terzake van de levering (en verhuur) van zaken en diensten door BOL.
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Algemeen
De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen, behoudens in het geval dat BOL schriftelijk uitdrukkelijk de afwijkende voorwaarden aanvaardt.
Offertes
Alle offertes en aanbiedingen van BOL zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is of de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, en
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is BOL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BOL anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht BOL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
orders.
Levering & Prijzen
De overeengekomen levertijd is slechts een benadering zodat zij niet geldt als uiterste termijn. BOL is gerechtigd
omstreeks de overeengekomen tijd te leveren. Wederpartij heeft nimmer het recht de overeenkomst op grond van
vertraging in de levering geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
In geval van beperkende overheidsmaatregelen en in alle andere omstandigheden waarin de uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet van BOL kan worden geëist en zelfs indien omstandigheden als hiervoor bedoeld
ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst waren te voorzien heeft BOL het recht deze overeenkomst hetzij
geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten.
Bij beëindiging door BOL van de overeenkomst ontstaat voor de Wederpartij geen recht op schadevergoeding van
welke aard dan ook. Ten aanzien van reeds geleverde goederen en/of diensten zal BOL alsdan een factuur aan
de Wederpartij doen toekomen.
Bruikleen goederen
Door BOL in bruikleen gegeven goederen blijven te allen tijde eigendom van BOL en dienen uitsluitend gebruikt
te worden voor door BOL geleverde diensten.
Kosten van terughalen en de eventuele kosten voor het in oorspronkelijke staat brengen van de teruggehaalde
goederen zijn voor rekening van de Wederpartij.
Bij beschadiging van de in bruikleen gegeven goederen zullen de reparatiekosten welke door grove opzet en/of
nalatigheid van Wederpartij zijn ontstaan in rekening van Wederpartij worden gebracht.
BOL behoudt zich het recht voor om te allen tijde in bruikleen gegeven goederen, zonder opgaaf van reden, terug
te halen, te onderhouden, te verwisselen en verder al wat BOL noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van
haar werkzaamheden.
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders bepaald. BOL is gerechtigd om
periodiek te factureren.
Bij niet tijdige betaling van een factuur is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een
rente verschuldigd van 1% over het opeisbare bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
de wettelijke rente verschuldigd is, tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Toerekening van betalingen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:43 van het Burgerlijk Wetboek.
Bij het mislukken van een automatische incasso is BOL gerechtigd kosten in rekening te brengen.
De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan BOL verschuldigde ook
niet bij bezwaren tegen de factuur.
Bij gebreke of verzuim van de Wederpartij komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport
Voorwerk II. Indien BOL hogere kosten ter incasso heeft moeten maken komen deze werkelijk gemaakte kosten
voor vergoeding in aanmerking.
Bij contant-verhuur kan BOL als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het verhuurde een
waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan Wederpartij worden
terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde huurpenningen, schade en eventuele kosten. Indien op enig
moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de
waarborg overtreft, is BOL gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door BOL in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van BOL totdat de Wederpartij
alle verplichtingen uit de met BOL gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen (daaronder ook begrepen
de verschuldigde kosten en rente)
De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren met een (beperkt) recht. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van BOL veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om BOL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren en
verzekerd te houden. Bij een uitkering van de verzekering is BOL gerechtigd tot de penningen.
Voor het geval BOL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan BOL en door BOL aan te wijzen derden om al
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BOL zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Garantie en Reclame
Gebruikte goederen worden uitsluitend verkocht en geleverd in de staat waarin zij zich bevinden ten dage van
de aanbieding dan wel door de Wederpartij te bezichtigen zijn geweest, zonder enige garantie. Elke vordering tot
ontbinding en/of schadevergoeding is uitgesloten.
Goederen, niet vallende onder het begrip “gebruikte goederen” worden door BOL verkocht en geleverd onder
fabrieksgarantie.
Elke reclame op goederen niet vallende onder het begrip “gebruikte goederen” moet binnen 14 dagen na
leveringsdatum schriftelijk worden gedaan bij gebreke waarvan het recht op garantie is komen te vervallen.
Indien de levering tevens montage omvat en naar het oordeel van BOL een terecht beroep is gedaan op materiaalen/of constructiefouten, zal zij uitsluitend gehouden zijn tot herstel van deze materiaal- en/of constructiefouten.
Elke vordering tot ontbinding van een overeenkomst en/of schadevergoeding is uitdrukkelijk uitgesloten.
Aansprakelijkheid
BOL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BOL is uitgegaan van door of
namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan wel doordat een Wederpartij is
uitgegaan van door BOL verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
BOL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
en in ieder geval maximaal het bedrag dat de verzekeraar in een zodanig geval uitkeert.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BOL aan de overeenkomst
te laten beantwoorden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.
BOL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Overmacht
BOL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien sprake is van
overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BOL geen invloed kan uitoefenen, en waardoor
BOL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van BOL of van derden daaronder
begrepen. BOL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BOL zijn verbintenis had moeten nakomen.
BOL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzover BOL ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BOL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

Vrijwaring
10.1 De Wederpartij vrijwaart BOL voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van BOL.
10.2 Indien BOL uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden BOL zowel buiten
als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BOL, zonder

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BOL en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle overeenkomsten tussen BOL en de Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan uit een overeenkomst deze voorwaarden bedoeld alsmede van nadere
overeenkomsten welke daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te
Zwolle-Lelystad.
Deel II Aanvullende voorwaarden indien sprake is van verhuur
Huurovereenkomst
12.1 Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging door BOL, of door
ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door BOL en de Wederpartij dan wel
indien BOL uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
12.2 De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de
huurovereenkomst.
Levering
13.1 Het gehuurde kan bij BOL worden opgehaald behoudens indien BOL het gehuurde brengt op een door Wederpartij
aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de Wederpartij ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag
op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor het, onder overlegging van
legitimatie, in ontvangst nemen van de gehuurde zaak, bij gebreke waarvan BOL het recht heeft het gehuurde
mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder transportkosten, zijn voor rekening van
de Wederpartij.
13.2 Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht BOL zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken
leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
13.3 Indien op verzoek van de Wederpartij bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van
werknemers van BOL, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij.
13.4 Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de
Wederpartij.
Huurperiode
14.1 Wederpartij heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te
controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren. Indien de Wederpartij dit achterwege laat
of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het
gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde
staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
14.2 De Wederpartij zal als een goed Wederpartij voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen
en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de Wederpartij verboden het gehuurde door te
verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
14.3 Het is de Wederpartij verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het
gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.
Retourneren
15.1 De Wederpartij dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van BOL te
retourneren aan het filiaal van BOL waar het gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst genomen. De huurperiode
eindigt in dit geval nadat een medewerker van BOL het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retourbon/contract
is getekend.
15.2 Indien partijen hebben afgesproken dat BOL het gehuurde zal ophalen, dan is de Wederpartij gehouden,
voorzover hij de huurovereenkomst wenst te beëindigen, het filiaal van BOL waar het gehuurde is gehuurd,
hiervan vooraf met inachtneming van een termijn van 24-uur, waarvan tenminste een volle werkdag, schriftelijk
in kennis te stellen, teneinde BOL gelegenheid te geven het gehuurde op te halen. De huurperiode eindigt in
dit geval door de afmelding. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat Wederpartij voor het gehuurde
aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van BOL is.
15.3 Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de
huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door BOL, ongeacht het
verdere recht van BOL op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
15.4 Ingeval van beëindiging van de huurovereenkomst conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel, dient het gehuurde
door de Wederpartij op het opgegeven adres vanaf 8.00 uur des voormiddag gereed te staan voor vervoer op een
locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer openstaande openbare weg.
15.5 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om
het gehuurde aan BOL af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren
Aansprakelijkheid en schade
16.1 De Wederpartij is tot aan het moment dat het gehuurde weer door BOL in ontvangst is genomen aansprakelijk
voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door gebruik, vermissing, verduistering, diefstal,
vervreemding, totaal verloren gaan, alle door BOL gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde
in slechte staat beschadigd aan BOL wordt teruggegeven, onverminderd het recht van BOL tot vordering van
schadevergoeding.
16.2 Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking
onverwijld aan BOL schriftelijk te worden medegedeeld.
16.3 De Wederpartij vrijwaart BOL volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met
het gebruik van het gehuurde.
16.4 Het gehuurde is door BOL niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract. Wederpartij dient
derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van
vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
16.5 Indien en voorzover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde
door BOL verzorgd. Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering,
komt voor rekening van de Wederpartij.
16.6 Indien en voorzover er een afkoopregeling inzake schade, brand en diefstal is overeengekomen, wordt daarvoor
een percentage over de huursom in rekening gebracht. De voorwaarden van de regeling liggen op het filiaal ter
inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
16.7 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de
vervangingswaarde van het goed aan BOL te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van BOL tot
vordering van nakoming, schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting.
16.8 In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan
van het gehuurde is de Wederpartij niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst
verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of
verloren is gegaan.
16.9 BOL aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Wederpartij geleden schade die het gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid
door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade
wordt verstaan: het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/
of schade aan zaken.
16.10 In afwijking van het voorgaande lid aanvaardt BOL geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een
herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de
Wederpartij of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen
van de Wederpartij of één van diens ondergeschikten.
Beëindiging
17.1 Indien de Wederpartij zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de
Wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien Wederpartij failliet
wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien
Wederpartij zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het
vermogen van de Wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de Wederpartij in verzuim en heeft
BOL de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding
en opschorting.
17.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is een partij gerechtigd om de huurovereenkomst geheel of
gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op
schadevergoeding, indien de andere partij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de
huurovereenkomst niet nakomt.
17.3 Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de andere partij in kennis
gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
17.4 In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is BOL te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf,
gerechtigd om het gehuurde bij de Wederpartij terug te halen. De Wederpartij verplicht zich op voorhand alsdan
aan BOL de in dat verband door BOL gewenste medewerking te verlenen.
17.5 Voorts is BOL in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de
Wederpartij, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de
huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door
BOL bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening
van de Wederpartij.
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