
Algemene voorwaarden Noodliften.nl BV
 
- Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71209239 
 

 
Art. 1  Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten 
van leveringen en/of diensten door 
Alle bepalingen van deze voorwaarden
van kracht tussen Noodliften.nl BV en de afnemer, 
voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke 
schriftelijke afspraak tussen partijen
afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar 
eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door 
Noodliften.nl BV uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
- afnemer: de partij die de opdracht geeft; 
- Noodliften.nl: Noodliften.nl BV (KvK

71209239); 
- Product: de prestatie(s) die de Noodliften.nl

de afnemer verricht, zoals levering van zaken, 
montage van al dan niet door de 
geleverde zaken, aanneming van werk, 
onderhoud, reparatie en diensten, zoals advies en 
inspectie;  

- onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die 
gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van 
de zaak;  

- zaak: een stoffelijk object (bijv. noodliften)
inclusief eventuele daarin opgenomen softwa

- software: uitsluitend in de geleverde zaak 
opgenomen software;  

- schriftelijk: door een brief, e-mailbericht en op elke 
andere door de partijen overeengekomen wijze, 
anders dan mondeling;  

- meerwerk: elke prestatie die in overleg met de 
afnemer, al dan niet schriftelijk vastgelegd, door 
de Noodliften.nl in aanvulling op de overeenkomst 
wordt verricht;  

- prijs: de volgens art. 4 geldende prijs voor het 
product.  

 
Art. 2  Aanbod 
1. Elke aanbieding van de Noodliften.nl is vrijblijvend
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de 

overeenkomst door de Noodliften.nl
omstandigheden en tijdens normale werkuren. 
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door 
de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, 
tekeningen enz., van de juistheid waarvan 
Noodliften.nl mag uitgaan. 

3. Noodliften.nl heeft het recht indien de opdracht voor 
de uitvoering van het werk niet aan haar wordt 
gegeven om alle kosten welke zij heeft moeten 
maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken in 
rekening te brengen bij de afnemer. 

4. De opgegeven prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief 
omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken 
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten 
van leveringen en/of diensten door Noodliften.nlBV. 

lle bepalingen van deze voorwaarden zijn derhalve 
Noodliften.nl BV en de afnemer, 

voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke 
iftelijke afspraak tussen partijen van is 

afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar 
of andere voorwaarden wordt door 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
e opdracht geeft;  

: Noodliften.nl BV (KvK-nr. 

Noodliften.nl voor 
de afnemer verricht, zoals levering van zaken, 
montage van al dan niet door de Noodliften.nl 
geleverde zaken, aanneming van werk, 

rhoud, reparatie en diensten, zoals advies en 

onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die 
gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van 

(bijv. noodliften), 
inclusief eventuele daarin opgenomen software;  
software: uitsluitend in de geleverde zaak 

mailbericht en op elke 
andere door de partijen overeengekomen wijze, 

meerwerk: elke prestatie die in overleg met de 
niet schriftelijk vastgelegd, door 

in aanvulling op de overeenkomst 

prijs: de volgens art. 4 geldende prijs voor het 

is vrijblijvend. 
Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de 

Noodliften.nl onder normale 
omstandigheden en tijdens normale werkuren. 
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer bij 
de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, 

n de juistheid waarvan 

Noodliften.nl heeft het recht indien de opdracht voor 
de uitvoering van het werk niet aan haar wordt 
gegeven om alle kosten welke zij heeft moeten 
maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken in 

De opgegeven prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief 
omzetbelasting. De inhoud van folders, drukwerken 

etc. binden Noodliften.nl niet tenzij in de 
overeenkomst daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen.  
 
 

5. De aanbiedingen hebben
geldigheidsduur van 6 maanden na dagtekening. 
Indien hiervan wordt afgeweken, staat dit expliciet 
vermeld in de aanbieding. 

6. Noodliften.nl aanvaardt bij de aanbieding geen 
verantwoordelijkheid voor een door of namens 
afnemer uitgewerkt ontwe
adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de 
functionele geschiktheid van de door afnemer 
voorgeschreven zaak is afnemer zelfverantwoordelijk. 

7. In geval van opdracht neemt Noodliften.nl bij 
ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, 
alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de 
vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de 
deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover 
deze materialen niet door de afnemer zijn 
voorgeschreven.  

8. Noodliften.nl aanvaardt nimmer enige 
verantwoordelijkheid voor onderdelen die door 
afnemer zelf ter beschikking zijn gesteld 

 
Art. 3  Overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand als de aanvaarding 

in overeenstemming is met de aanbieding. Als de 
aanvaarding afwijkt van de aanbieding komt de 
overeenkomst pas tot stand na uitdrukkelijke 
acceptatie van deze afwijkingen door 

2. In productdocumentatie, afbeeldingen, tekeningen, 
maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens 
zijn slechts bindend indien en voor zover deze 
uitdrukkelijk zijn opgenomen in een aanbieding of 
opdrachtbevestiging van 
partijen ondertekend contract. 

3. Mondelinge toezeggingen/afspraken binden de 
Noodliften.nl slechts voor zover zij door een 
vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van de 
Noodliften.nl zijn gedaan/gemaakt of schriftelijk door 
een zodanige medewerker zijn bevestigd. 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt uit de 
registratie in het handelsregister (KvK).

 
Art. 4  (Huur)Prijs 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de 

overeengekomen (huur)prijs exclusief omzetbelasting 
en overige op de verkoop en levering vallende 
overheidslasten en gebaseerd op levering Af Fabriek 
volgens de Incoterms geldend op de datum van 
aanbieding. Onder “Fabriek” wordt verstaan het 
bedrijfsterrein van Noodliften.nl
aangeduid.  

2. De overeengekomen (huur)
de kosten van materialen en lonen geldend op de dag 
van offerte.  Als na de datum van totstandkoming van 

etc. binden Noodliften.nl niet tenzij in de 
overeenkomst daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen.   

De aanbiedingen hebben standaard een 
geldigheidsduur van 6 maanden na dagtekening. 
Indien hiervan wordt afgeweken, staat dit expliciet 
vermeld in de aanbieding.  
Noodliften.nl aanvaardt bij de aanbieding geen 
verantwoordelijkheid voor een door of namens 
afnemer uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele 
adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de 
functionele geschiktheid van de door afnemer 

is afnemer zelfverantwoordelijk.  
n geval van opdracht neemt Noodliften.nl bij 
ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, 
alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de 
vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de 
deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover 

materialen niet door de afnemer zijn 

Noodliften.nl aanvaardt nimmer enige 
verantwoordelijkheid voor onderdelen die door 

zelf ter beschikking zijn gesteld . 

tot stand als de aanvaarding 
in overeenstemming is met de aanbieding. Als de 
aanvaarding afwijkt van de aanbieding komt de 
overeenkomst pas tot stand na uitdrukkelijke 
acceptatie van deze afwijkingen door Noodliften.nl. 
In productdocumentatie, afbeeldingen, tekeningen, 

en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens 
zijn slechts bindend indien en voor zover deze 
uitdrukkelijk zijn opgenomen in een aanbieding of 
opdrachtbevestiging van Noodliften.nl of in een door 

ondertekend contract.  
Mondelinge toezeggingen/afspraken binden de 

slechts voor zover zij door een 
vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van de 

zijn gedaan/gemaakt of schriftelijk door 
een zodanige medewerker zijn bevestigd. 

ertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt uit de 
registratie in het handelsregister (KvK). 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de 
prijs exclusief omzetbelasting 

en overige op de verkoop en levering vallende 
rheidslasten en gebaseerd op levering Af Fabriek 

volgens de Incoterms geldend op de datum van 
aanbieding. Onder “Fabriek” wordt verstaan het 

Noodliften.nl, zoals door haar 

(huur)prijzen zijn gebaseerd op 
kosten van materialen en lonen geldend op de dag 

Als na de datum van totstandkoming van 
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de overeenkomst één of meer van de 
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan 
geschiedt dit als gevolg van voorzienbare 
omstandigheden - is Noodliften.nl 
(huur)prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

3. Noodliften.nl kan meerwerk afzonderlijk in rekening 
brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen 
bedrag hem bekend is. Voor de berekening van 
meerwerk zijn lid 1 en lid 2 van overeenkomstige 
toepassing.  

4. Kosten van laden, lossen en vervoer van door de 
afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, 
halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere 
zaken zijn niet in de (huur)prijs begrepen. 

5. Als is overeengekomen dat montage van het product 
door Noodliften.nl plaatsvindt, is de 
berekend inclusief montage. 
 

Art. 5  Levertijd 
1. Als partijen een bepaalde termijn voor de levering zijn 

overeengekomen gaat deze termijn in zodra de 
overeenkomst is aangegaan en tevens door de 
afnemer is voldaan aan alle voorwaarden die vóór de 
aanvang van de uitvoering door Noodliften.nl
verplichtingen door de afnemer moeten worden 
vervuld, zoals verstrekking aan de Noodliften.nl
noodzakelijke documenten en gegevens, verkrijging 
van vergunningen, uitvoering van noodzakelijke 
formaliteiten en betaling van een bedr
vooruitbetaling verschuldigd is. Als in plaats van een 
termijn een specifieke leverdatum, -week of 
overeengekomen, wordt deze naar redelijkheid in tijd 
verschoven.    

2. Het product geldt voor de levertijd als geleverd 
wanneer het, als acceptatietests in het bedrijf van 
Noodliften.nl zijn overeengekomen, voor deze tests 
gereed is en in de overige gevallen wanneer de zaak 
voor verzending gereed is en de afnemer daar 
schriftelijk van in kennis is gesteld en, bij andere 
prestaties dan levering van een zaak, als de prestatie 
is geleverd.   

3. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de 
overeenkomst geldende werkomstandigheden en op 
tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk 
door Noodliften.nl bestelde zaken en/of diensten. 
buiten schuld van de Noodliften.nl vertraging ontstaat 
door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of 
doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde 
zaken en/of diensten niet tijdig worden geleverd, 
wordt de levertijd voor zover nodig verle

4. Als bij uitvoering van de overeenkomst vertraging 
optreedt door een handelen of nalaten van de 
afnemer of door aan de afnemer toerekenbare 
omstandigheden, mag Noodliften.nl
verlengen met een termijn die, alle omstandigheden 
in aanmerking genomen, noodzakelijk is. Dit geldt ook 
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de overeenkomst één of meer van de 
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al 
geschiedt dit als gevolg van voorzienbare 

 gerechtigd de 
prijs dienovereenkomstig te verhogen.  

kan meerwerk afzonderlijk in rekening 
brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen 
bedrag hem bekend is. Voor de berekening van 
meerwerk zijn lid 1 en lid 2 van overeenkomstige 

Kosten van laden, lossen en vervoer van door de 
beschikking gestelde grondstoffen, 

halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere 
prijs begrepen.  

Als is overeengekomen dat montage van het product 
plaatsvindt, is de (huur)prijs 

Als partijen een bepaalde termijn voor de levering zijn 
overeengekomen gaat deze termijn in zodra de 
overeenkomst is aangegaan en tevens door de 
afnemer is voldaan aan alle voorwaarden die vóór de 

Noodliften.nl van zijn 
verplichtingen door de afnemer moeten worden 

Noodliften.nl van 
noodzakelijke documenten en gegevens, verkrijging 
van vergunningen, uitvoering van noodzakelijke 
formaliteiten en betaling van een bedrag dat bij 
vooruitbetaling verschuldigd is. Als in plaats van een 

week of -maand is 
overeengekomen, wordt deze naar redelijkheid in tijd 

Het product geldt voor de levertijd als geleverd 
ceptatietests in het bedrijf van 

zijn overeengekomen, voor deze tests 
gereed is en in de overige gevallen wanneer de zaak 
voor verzending gereed is en de afnemer daar 
schriftelijk van in kennis is gesteld en, bij andere 

g van een zaak, als de prestatie 

De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de 
overeenkomst geldende werkomstandigheden en op 
tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk 

bestelde zaken en/of diensten. Als 
vertraging ontstaat 

door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of 
doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde 
zaken en/of diensten niet tijdig worden geleverd, 
wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.  
Als bij uitvoering van de overeenkomst vertraging 
optreedt door een handelen of nalaten van de 
afnemer of door aan de afnemer toerekenbare 

Noodliften.nl de levertijd 
verlengen met een termijn die, alle omstandigheden 
in aanmerking genomen, noodzakelijk is. Dit geldt ook 

als de oorzaak van de vertraging pas optreedt na de 
overeengekomen levertijd.  

5. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen 
recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst of schadevergoeding
overschrijding echter meer dan 
volgens mededeling van 
weken zal bedragen, kan de afnemer de 
overeenkomst door een schr
de Noodliften.nl ontbinden

6. De afnemer heeft dan, voor zover van toepassing, 
recht op terugbetaling van het al betaalde gedeelte 
van de prijs. Als al gedeeltelijk is geleverd, kan de 
overeenkomst na 26 weken slechts gedeeltelijk 
worden ontbonden, namelijk voor het nog niet 
geleverde gedeelte, tenzij het al geleverde gedeelte 
voor de afnemer niet zelfstandig bruikbaar is. Bij 
gedeeltelijke ontbinding heeft de afnemer, voor zover 
van toepassing, recht op terugbetaling van het 
gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het niet 
geleverde gedeelte. Als overschrijding van de levertijd 
het gevolg is van overmacht geldt art. 1

7. lndien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim 
blijft met de afname van het product is 
gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten en 
schade aan de afnemer in rekening te brengen. De 
afnemer is dan voorts verplicht tot betaling van de 
prijs alsof levering volgens de overeengekomen 
levertijd heeft plaatsgevonden. 
Bovendien is de afnemer naa
alsdan verplicht de opslagkosten volgens het bij 
Noodliften.nl gebruikelijke tarief van 
te vergoeden.   

8. Wanneer de zaken binnen 
vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is 
gekomen, niet door de afnemer zijn af
door Noodliften.nl niet kunnen worden aangebracht in 
het werk, wordt dit beschouwd als een annulering van 
de overeenkomst.   

 
Art. 6  Montage en demontage
1. Als is overeengekomen dat 

montage/demontage van een zaak verzorgt, is de 
afnemer verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en 
tijdige beschikbaarheid van alle inrichtingen, 
voorzieningen en condities, die noodzakelijk zijn voor 
de montage/demontage 
functioneren van de zaak

2. De afnemer zorgt er in ieder geval voor eigen 
rekening en risico voor dat:  
a) het personeel van 

werkzaamheden kan beginnen volgens het 
overeengekomen tijdschema en kan werken 
tijdens normale werktijden. Voor zover de
Noodliften.nl dit noodzakelijk acht, kunnen ook 
buiten de normale werktijden werkzaamheden 
worden uitgevoerd, mits dit binnen redelijke termijn 
schriftelijk aan de afnemer is gemeld; 

als de oorzaak van de vertraging pas optreedt na de 
overeengekomen levertijd.   
Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen 

ht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
schadevergoeding. Als deze 

overschrijding echter meer dan 26 weken bedraagt of 
volgens mededeling van Noodliften.nl meer dan 26 
weken zal bedragen, kan de afnemer de 
overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan 

ontbinden. 
De afnemer heeft dan, voor zover van toepassing, 
recht op terugbetaling van het al betaalde gedeelte 

Als al gedeeltelijk is geleverd, kan de 
6 weken slechts gedeeltelijk 

rden ontbonden, namelijk voor het nog niet 
geleverde gedeelte, tenzij het al geleverde gedeelte 
voor de afnemer niet zelfstandig bruikbaar is. Bij 
gedeeltelijke ontbinding heeft de afnemer, voor zover 
van toepassing, recht op terugbetaling van het 

van de prijs dat betrekking heeft op het niet 
Als overschrijding van de levertijd 

het gevolg is van overmacht geldt art. 12.  
de afnemer na ingebrekestelling in verzuim 

blijft met de afname van het product is Noodliften.nl 
gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten en 
schade aan de afnemer in rekening te brengen. De 
afnemer is dan voorts verplicht tot betaling van de 
prijs alsof levering volgens de overeengekomen 
levertijd heeft plaatsgevonden.  
Bovendien is de afnemer naast vorengenoemden 
alsdan verplicht de opslagkosten volgens het bij 
Noodliften.nl gebruikelijke tarief van €200,00 per week 

Wanneer de zaken binnen een(1) jaar, gerekend 
vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is 
gekomen, niet door de afnemer zijn af- genomen of 
door Noodliften.nl niet kunnen worden aangebracht in 
het werk, wordt dit beschouwd als een annulering van 

en demontage 
Als is overeengekomen dat Noodliften.nl de 

van een zaak verzorgt, is de 
afnemer verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en 
tijdige beschikbaarheid van alle inrichtingen, 
voorzieningen en condities, die noodzakelijk zijn voor 

 van de zaak en het goede 
functioneren van de zaak in gemonteerde staat.  
De afnemer zorgt er in ieder geval voor eigen 
rekening en risico voor dat:   

het personeel van Noodliften.nl de 
werkzaamheden kan beginnen volgens het 
overeengekomen tijdschema en kan werken 
tijdens normale werktijden. Voor zover de 

dit noodzakelijk acht, kunnen ook 
buiten de normale werktijden werkzaamheden 
worden uitgevoerd, mits dit binnen redelijke termijn 
schriftelijk aan de afnemer is gemeld;  
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b) hij Noodliften.nl schriftelijk en tijdig vóór aanvang 
van de montage/demontageover alle op de plaats 
van montage/demontage 
veiligheidsvoorschriften informeert; 

c) montage/demontage in een gezonde en veilige 
omgeving kan worden uitgevoerd; 

d) vóór aanvang van de montage/demontage 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden 
genomen en tijdens de montage/demontage 
worden gehandhaafd;  

e) het personeel van Noodliften.nl gebruik kan maken 
van goede sanitaire voorzieningen; 

f) op de plaats van montage/demontage
nodige hulppersonen, kranen, hef
hijswerktuigen, transport- en hulpmiddelen, 
machines, bedrijfsmaterialen (zoals brandstoffen, 
oliën, vetten, gas, water, elektriciteit, stoom, 
perslucht, verwarming en verlichting) en de voor 
het bedrijf van de afnemer normale meet
testapparatuur beschikbaar zijn;  

g) deugdelijke en adequaat beveiligde digitale 
infrastructuur en internetfaciliteiten, voor zover 
nodig, beschikbaar zijn;  

h) voldoende opslagruimte beschikbaar is ter 
bescherming tegen diefstal, verlies en 
beschadiging van de voor montage bestemde 
gereedschappen en uitrusting en van de 
persoonlijke eigendommen van het personeel van 
Noodliften.nl;  

i) de toegangswegen naar de plaats
geschikt zijn voor het noodzakelijke transport van 
de te monteren/demonteren 
bedrijfsmiddelen van Noodliften.nl;

j) dat de constructie van het gebouw, waarin, 
waaraan, waarop of waartoe het product wordt 
gemonteerd, daarvoor geschikt is. 

3. Schade en (meer)kosten, die voor de 
en/of de afnemer ontstaan doordat niet of niet tijdig 
aan één van de in dit artikel genoemde verplichtingen 
is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.Als 
Noodliften.nl, zonder de montage
opdracht te hebben, wel bij de montage
hulp en bijstand - van welke aard ook 
geschiedt dit voor risico van de afnemer.  

4. Door de Noodliften.nl gemaakte kosten wegens 
onwerkbaar weer zijn voor rekening van de afnemer. 

5. Voor het uitvoeren van de montage c.q
werkzaamheden en aan- en afvoer van materieel is 
de planning van Noodliften leidend. 
Een aangegeven planning wordt, tenzij expliciet 
anders wordt overeengekomen, slechts bij 
benadering opgegeven. Een overschrijding van de
planning geeft afnemer in geen geval recht op 
schadevergoeding. Evenmin kan afnemer ter zake 
aanspraak maken op ontbinding van de 
overeenkomst. 
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schriftelijk en tijdig vóór aanvang 
over alle op de plaats 

/demontage geldende 
veiligheidsvoorschriften informeert;  

in een gezonde en veilige 
 
/demontage alle 

veiligheidsmaatregelen worden 
genomen en tijdens de montage/demontage 

gebruik kan maken 
van goede sanitaire voorzieningen;  

/demontage tijdig alle 
nodige hulppersonen, kranen, hef- en 

en hulpmiddelen, 
machines, bedrijfsmaterialen (zoals brandstoffen, 
oliën, vetten, gas, water, elektriciteit, stoom, 
perslucht, verwarming en verlichting) en de voor 
het bedrijf van de afnemer normale meet- en 

deugdelijke en adequaat beveiligde digitale 
infrastructuur en internetfaciliteiten, voor zover 

voldoende opslagruimte beschikbaar is ter 
bescherming tegen diefstal, verlies en 
beschadiging van de voor montage bestemde 
gereedschappen en uitrusting en van de 
persoonlijke eigendommen van het personeel van 

de toegangswegen naar de plaats van montage 
geschikt zijn voor het noodzakelijke transport van 

 zaak en de 
; 

dat de constructie van het gebouw, waarin, 
waaraan, waarop of waartoe het product wordt 

 
kosten, die voor de Noodliften.nl 

en/of de afnemer ontstaan doordat niet of niet tijdig 
aan één van de in dit artikel genoemde verplichtingen 
is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.Als 

, zonder de montage/demontage in 
opdracht te hebben, wel bij de montage/demontage 

van welke aard ook - verleent, 
geschiedt dit voor risico van de afnemer.   

gemaakte kosten wegens 
onwerkbaar weer zijn voor rekening van de afnemer.  

eren van de montage c.q. demontage 
en afvoer van materieel is 

Een aangegeven planning wordt, tenzij expliciet 
anders wordt overeengekomen, slechts bij 
benadering opgegeven. Een overschrijding van de 
planning geeft afnemer in geen geval recht op 
schadevergoeding. Evenmin kan afnemer ter zake 
aanspraak maken op ontbinding van de 

6. Als is overeengekomen dat Noodliften.nl de montage 
van een zaak verzorgt en afnemer voorafgaande de 
levering alsnog de overeenkomst annuleert
de redenen), terwijl Noodliften.nl de zaak reeds voor 
de leverdatum (deels) heeft gemonteerd, 
Noodliften het recht de reeds gemaakte kosten en 
opgelopen schade op afneme

7. Indien afnemer de zaak of delen daarvan in gebruik 
wenst te nemen vóór de geplande levering
afnemer vóór de datum van deze vervroegde 
ingebruikneming de werkzaamheden met betrekking 
tot de zaak of delen daarvan die hij eerder in ge
wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te 
ondertekenen. Indien afnemer
de zaak niettemin in gebruik neemt, wordt de 
geacht te zijn goedgekeurd en voltooid. Met 
betrekking tot artikel 11 (A
dergelijke ingebruikneming als oplevering worden 
beschouwd. Schade die bij
ingebruikneming ontstaat, komt voor rekening van de 
afnemer. 
 

Art. 7 Inspectie en acceptatie 
1. Afnemer dient bij het gereedkomen van de 

werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of 
de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.  

2. Reclames na vertrek van het montagepersoneel van 
Noodliften.nl betreffende de uitvoering van het werk of 
de duur daarvan worden niet in behandeling 
genomen, tenzij afnemer
redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het 
moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In 
dat geval dient afnemer binnen 
van het gebrek schriftel
reclameren en deze de gelegenheid te bieden een 
eventueel gebrek te herstellen
aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij 
het gebrek heeft geconstateerd.
termijn zonder schriftelij
melding van gegronde klachten is verstreken wordt 
het product geacht te zijn geaccepteerd.
niet bevoegd zonder goedkeuring van Noodliften.nl 
wijzigingen in de door Noodliften.nl geleverde zaken 
aan te brengen, bij gebreke w
aanspraken op Noodliften.nl. Een beroep op reclame 
ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen 
jegens Noodliften.nl. 

3. Afnemer zal al het mogelijke doen om er voor te 
zorgen dat het gehuurde onmiddellijk na aankomst in 
ontvangst kan worden genomen. Eventuele 
vertragingen bij de aflevering door schuld of voor 
risico van de afnemer (wachttijd etc.) zijn voor 
rekening van afnemer. De hiermee gemoeide kosten 
worden door Noodliften.nl
afnemer berekend.  

4. Afnemer mag het gehuurde
ontvangst inspecteren of (laten) keuren. Indien tijdens 
deze inspectie of keuring zichtbare defecten, 
gebreken, beschadigingen, lekkages e.d. 

Als is overeengekomen dat Noodliften.nl de montage 
t en afnemer voorafgaande de 

de overeenkomst annuleert (ongeacht 
, terwijl Noodliften.nl de zaak reeds voor 

de leverdatum (deels) heeft gemonteerd, heeft 
Noodliften het recht de reeds gemaakte kosten en 
opgelopen schade op afnemer te verhalen. 

of delen daarvan in gebruik 
wenst te nemen vóór de geplande levering dan dient 

vóór de datum van deze vervroegde 
erkzaamheden met betrekking 

of delen daarvan die hij eerder in gebruik 
wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te 

afnemer dit achterwege laat en 
niettemin in gebruik neemt, wordt de zaak 

geacht te zijn goedgekeurd en voltooid. Met 
Aansprakelijkheid) zal een 

dergelijke ingebruikneming als oplevering worden 
beschouwd. Schade die bij vervroegde 
ingebruikneming ontstaat, komt voor rekening van de 

Inspectie en acceptatie  
Afnemer dient bij het gereedkomen van de 
werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of 
de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.   
Reclames na vertrek van het montagepersoneel van 
Noodliften.nl betreffende de uitvoering van het werk of 

van worden niet in behandeling 
afnemer aantoont dat hij een gebrek 

redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het 
moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In 

binnen 24 uur na ontdekking 
van het gebrek schriftelijk bij Noodliften.nl te 
reclameren en deze de gelegenheid te bieden een 
eventueel gebrek te herstellen. Afnemer zal dienen 
aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij 
het gebrek heeft geconstateerd. Als de toepasselijke 
termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde 
melding van gegronde klachten is verstreken wordt 
het product geacht te zijn geaccepteerd. Afnemer is 
niet bevoegd zonder goedkeuring van Noodliften.nl 
wijzigingen in de door Noodliften.nl geleverde zaken 
aan te brengen, bij gebreke waarvan de afnemer alle 
aanspraken op Noodliften.nl. Een beroep op reclame 
ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen 

Afnemer zal al het mogelijke doen om er voor te 
zorgen dat het gehuurde onmiddellijk na aankomst in 

ngst kan worden genomen. Eventuele 
vertragingen bij de aflevering door schuld of voor 
risico van de afnemer (wachttijd etc.) zijn voor 

. De hiermee gemoeide kosten 
Noodliften.nl als meerkosten aan de 

mag het gehuurde/het product direct bij 
ontvangst inspecteren of (laten) keuren. Indien tijdens 
deze inspectie of keuring zichtbare defecten, 
gebreken, beschadigingen, lekkages e.d. 
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geconstateerd worden, moeten deze direct na 
ontvangst van het gehuurde/het product
Noodliften.nl worden gemeld, gevolgd door een 
schriftelijke bevestiging hiervan. Indien 
gebruik maakt van genoemd recht op een inspectie of 
keuring, dan wel de uitkomst daarvan niet tijdig meldt, 
dan wordt afnemer geacht het gehuurde
in goede staat en gebruiksgereed te hebben 
ontvangen. Defecten e.d. aan het gehuurde
product welke afnemer in redelijkheid niet tijdens de 
inspectie/keuring had kunnen ontdekken, evenals 
schade aan en tenietgaan of verlies van h
gehuurde/het product tijdens de huurperiode moeten 
direct, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking 
daarvan, aan Noodliften.nl worden gemeld met 
opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een 
onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan 
Noodliften.nl. Alle gevolgen van het niet direct melden 
zijn voor risico en rekening van afnemer

 
Art. 8  Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
1. Zodra het product als geleverd geldt draagt de 

afnemer het risico voor alle schade, die aan of door 
dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de 
schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de 
tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van 
Noodliften.nl is te wijten.  

2. Alle door Noodliften.nl in het kader van de 
overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 
Noodliften.nl zolang afnemer niet heeft voldaan aan 
enige van de op hem rustende verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst, waaronder begrepen 
het voldoen van verschuldigde kosten, rente, boete 
en/of schade. Ingeval sprake is van een 
huurovereenkomst blijven gehuurde zaken, ongeacht 
de duur van de overeenkomst, te allen tijde eigendom 
van Noodliften.nl. 

3. Afnemer is gehouden de geleverde zaken herkenbaar 
te houden als eigendom van Noodliften.nl en niet te 
vermengen met of in te bouwen in zaken van derden. 
Afnemer is, behoudens schriftelijke toestemming van 
Noodliften.nl, niet gerechtigd de zaken waar een 
eigendomsvoorbehoud op rust te vervreemden, te 
verpanden of anderszins ten behoeve van derden te 
bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke 
werking. 

4. Indien en voor zover Noodliften.nl geen beroep kan 
doen op het eigendomsvoorbehoud omdat om welke 
reden dan ook het eigendom is overgegaan, is 
afnemer gehouden op eerste verzoek van 
Noodliften.nl daartoe een pandrecht te vestigen op de 
zaken. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van 
Noodliften.nl direct opeisbaar en is Noodliften.nl 
gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de 
overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht 
op schadevergoeding.  

5. Indien Noodliften.nl het eigendomsvoorbehoud heeft 
ingeroepen mag Noodliften.nl de geleverde zaken 
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geconstateerd worden, moeten deze direct na 
/het product aan 

worden gemeld, gevolgd door een 
schriftelijke bevestiging hiervan. Indien afnemer geen 
gebruik maakt van genoemd recht op een inspectie of 
keuring, dan wel de uitkomst daarvan niet tijdig meldt, 

et gehuurde/het product 
in goede staat en gebruiksgereed te hebben 
ontvangen. Defecten e.d. aan het gehuurde/het 

in redelijkheid niet tijdens de 
inspectie/keuring had kunnen ontdekken, evenals 
schade aan en tenietgaan of verlies van het 

tijdens de huurperiode moeten 
direct, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking 

worden gemeld met 
opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een 
onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan 

. Alle gevolgen van het niet direct melden 
afnemer. 

overgang en eigendomsvoorbehoud 
Zodra het product als geleverd geldt draagt de 
afnemer het risico voor alle schade, die aan of door 

ht ontstaan, behalve voor zover de 
schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de 
tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van 

Alle door Noodliften.nl in het kader van de 
overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 

niet heeft voldaan aan 
rustende verplichtingen uit 

hoofde van de overeenkomst, waaronder begrepen 
verschuldigde kosten, rente, boete 

en/of schade. Ingeval sprake is van een 
huurovereenkomst blijven gehuurde zaken, ongeacht 
de duur van de overeenkomst, te allen tijde eigendom 

Afnemer is gehouden de geleverde zaken herkenbaar 
n als eigendom van Noodliften.nl en niet te 

vermengen met of in te bouwen in zaken van derden. 
Afnemer is, behoudens schriftelijke toestemming van 
Noodliften.nl, niet gerechtigd de zaken waar een 
eigendomsvoorbehoud op rust te vervreemden, te 

anderszins ten behoeve van derden te 
bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke 

Indien en voor zover Noodliften.nl geen beroep kan 
doen op het eigendomsvoorbehoud omdat om welke 
reden dan ook het eigendom is overgegaan, is 

eerste verzoek van 
Noodliften.nl daartoe een pandrecht te vestigen op de 
zaken. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van 
Noodliften.nl direct opeisbaar en is Noodliften.nl 
gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de 

onverminderd het recht 

Indien Noodliften.nl het eigendomsvoorbehoud heeft 
ingeroepen mag Noodliften.nl de geleverde zaken 

terughalen. Afnemer zal al hetgeen doen of laten wat 
daartoe benodigd of dienstig is en daar onverkort 
medewerking aan verlenen, waaronder begrepen het 
recht van Noodliften.nl om zich toegang te 
verschaffen tot terreinen en gebouwen van de 
afnemer en deze te betreden teneinde de zaken in 
bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en 
door Noodliften.nl geleden scha
rekening van Afnemer. 

6. Als afnemer, nadat de zaken volgens de 
overeenkomst aan hem zijn geleverd, aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het 
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken 
als afnemer zijn verplichtingen uit een later 
overeenkomst niet nakomt.

7. Behoudens schriftelijke toestemming van 
Noodliften.nl is het afnemer niet toegestaan 
wijzigingen in het gemonteerde of geleverde product 
of de constructie aan te brengen, noch het 
gemonteerde product te gebruiken voor and
doeleinden dan waarvoor deze krachtens de 
overeenkomst zijn bestemd, op straffe van verval van 
alle aanspraken jegens Noodliften.nl.Afnemer is 
verplicht de door Noodliften verstrekte voorschriften 
en instructies met betrekking tot 
veiligheidsmaatregelen, gebruik of onderhoud 
daarvan tijdig en/of volledig na te komen, op straffe 
van verval van alle aanspraken jegens Noodliften.nl.

8. Ingeval van verkoop van zaken gaat het 
van de geleverde zaak op de afnemer over zodra al 
het door de afnemer aan 
en bijbehorende werkzaamheden verschuldigde, 
inclusief rente en kosten, volledig aan 
voldaan. Bij niet-tijdige betaling kan 
geleverde zaak terugnemen. 

9. Afnemer is verplicht voor eigen rekening en
tijdig te beschikken over de op basis van de wet of 
anderszins benodigde (overheids
goedkeuringen en stelt 
hoogte van de ter plaatse geldende verordeningen. 
Voor alle voorkomende bouwkundige voorzieningen
dient afnemer zorg te dragen.
 

Art. 9Huurprijs/betaling/waarborgsom
1. Betaling dient te geschieden op de door Noodliften.nl 

aangegeven wijze en binnen de door Noodliften.nl 
aangegeven termijn.   

2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard en 
de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren 
werk. Tenzij anders overeengekomen zijn de 
betalingscondities:   
a) betaling handelszaken via bankoverschrijving;  
b) opgedragen werkzaamheden op maandrekening 

te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum;  
c) grotere objecten en aanneming van werk: 
d) *100% der overeengekomen prijs bij oplevering.  

terughalen. Afnemer zal al hetgeen doen of laten wat 
daartoe benodigd of dienstig is en daar onverkort 

ng aan verlenen, waaronder begrepen het 
recht van Noodliften.nl om zich toegang te 
verschaffen tot terreinen en gebouwen van de 
afnemer en deze te betreden teneinde de zaken in 
bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en 
door Noodliften.nl geleden schade komen voor 

Als afnemer, nadat de zaken volgens de 
overeenkomst aan hem zijn geleverd, aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het 
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken 
als afnemer zijn verplichtingen uit een later gesloten 
overeenkomst niet nakomt. 
Behoudens schriftelijke toestemming van 
Noodliften.nl is het afnemer niet toegestaan 
wijzigingen in het gemonteerde of geleverde product 
of de constructie aan te brengen, noch het 
gemonteerde product te gebruiken voor andere 
doeleinden dan waarvoor deze krachtens de 
overeenkomst zijn bestemd, op straffe van verval van 
alle aanspraken jegens Noodliften.nl.Afnemer is 
verplicht de door Noodliften verstrekte voorschriften 
en instructies met betrekking tot 

n, gebruik of onderhoud 
daarvan tijdig en/of volledig na te komen, op straffe 
van verval van alle aanspraken jegens Noodliften.nl. 
Ingeval van verkoop van zaken gaat het eigendom 
van de geleverde zaak op de afnemer over zodra al 
het door de afnemer aan Noodliften.nl voor leveringen 
en bijbehorende werkzaamheden verschuldigde, 
inclusief rente en kosten, volledig aan Noodliften.nl is 

tijdige betaling kan Noodliften.nl de 
geleverde zaak terugnemen.  
Afnemer is verplicht voor eigen rekening en risico 
tijdig te beschikken over de op basis van de wet of 
anderszins benodigde (overheids-)vergunningen en 
goedkeuringen en stelt Noodliften.nl tijdig op de 
hoogte van de ter plaatse geldende verordeningen. 
Voor alle voorkomende bouwkundige voorzieningen 

zorg te dragen. 

/waarborgsom 
Betaling dient te geschieden op de door Noodliften.nl 
aangegeven wijze en binnen de door Noodliften.nl 

Betalingscondities worden geregeld naar de aard en 
jkheid van de levering of het uit te voeren 

werk. Tenzij anders overeengekomen zijn de 

betaling handelszaken via bankoverschrijving;   
opgedragen werkzaamheden op maandrekening 
te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum;   

ecten en aanneming van werk:  
*100% der overeengekomen prijs bij oplevering.   



Algemene voorwaarden Noodliften.nl BV
 

 

e) grotere objecten en aanneming van werk aan 
particulieren:  

f) *50% der overeengekomen prijs bij opdracht; 
*50% der overeengekomen prijs bij oplevering.  

3. Onkosten voor rekening van Noodliften.nl 
voorgeschoten door afnemer worden verrekend bij de 
betaling van de laatste termijn.   

4. Betaling van meerwerk vindt plaats uiterlijk 7 dagen 
nadat dit aan de afnemer is gefactureerd. 

5. Alle betalingen vinden zonder aftrek, opschorting of 
verrekening plaats op de door 
bepalen wijze.  

6. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij van 
rechtswege in verzuim en heeft Noodliften.nl
ingebrekestelling het recht hem vanaf de 
rente in rekening te brengen tegen een percentage 
van 10% boven de in Nederland geldende wettelijke 
rente voor handelsovereenkomsten, zoals in art. 
6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, 
en alle gerechtelijke en buitengerechtelijk
waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt 
berekend als een volle maand. Niet (tijdige) betaling 
van een factuur maakt alle andere jegens 
Noodliften.nl openstaande facturen onmiddellijk 
opeisbaar. 

7. Noodliften.nl is voorts gerechtigd naast d
hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen 
alle buitengerechtelijke kosten die door de niet 
(tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke 
kosten zijn door afnemer verschuldigd, in ieder geval 
wanneer Noodliften.nl zich voor de invorder
hulp van een derde heeft verzekerd. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder 
geval 15% van het met inbegrip van de rente door de 
afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van 
€ 200,00. Uit het enkele feit dat Noodliften.nl zich
verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de 
grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de 
buitengerechtelijke kosten. Indien Noodliften.nl het 
faillissement van afnemer aanvraagt is deze naast 
hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tev
de kosten der faillissementsaanvragen verschuldigd. 

8. In geval van verzuim van de afnemer
onderstaande gevallen is Noodliften.nl 
zonder enige rechterlijke tussenkomst de 
overeenkomst te ontbinden, waarbij de 
toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden 
van dit artikel, onverlet blijven en alles wat 
hoofde van de overeenkomst aan 
verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar is, 
zijnde ingeval:  
a) Een betalingstermijn is overschreden; 
b) Het faillissement of de surseance van betaling van 

afnemer is aangevraagd;  
c) Beslag op zaken of vorderingen van 

wordt gelegd;  
d) Afnemer (vennootschap) wordt opgeheven of 

geliquideerd;  
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grotere objecten en aanneming van werk aan 

*50% der overeengekomen prijs bij opdracht; 
*50% der overeengekomen prijs bij oplevering.   

Onkosten voor rekening van Noodliften.nl 
voorgeschoten door afnemer worden verrekend bij de 

Betaling van meerwerk vindt plaats uiterlijk 7 dagen 
nadat dit aan de afnemer is gefactureerd.  
Alle betalingen vinden zonder aftrek, opschorting of 
verrekening plaats op de door Noodliften.nl te 

Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij van 
Noodliften.nl zonder 

ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag 
rente in rekening te brengen tegen een percentage 

boven de in Nederland geldende wettelijke 
rente voor handelsovereenkomsten, zoals in art. 
6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, 
en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt 

Niet (tijdige) betaling 
van een factuur maakt alle andere jegens 
Noodliften.nl openstaande facturen onmiddellijk 

Noodliften.nl is voorts gerechtigd naast de 
hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen 
alle buitengerechtelijke kosten die door de niet 
(tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke 
kosten zijn door afnemer verschuldigd, in ieder geval 
wanneer Noodliften.nl zich voor de invordering van de 
hulp van een derde heeft verzekerd. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder 
geval 15% van het met inbegrip van de rente door de 
afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van 
€ 200,00. Uit het enkele feit dat Noodliften.nl zich 
verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de 
grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de 
buitengerechtelijke kosten. Indien Noodliften.nl het 
faillissement van afnemer aanvraagt is deze naast 
hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens 
de kosten der faillissementsaanvragen verschuldigd.  

afnemer alsook in de 
Noodliften.nl gerechtigd 

zonder enige rechterlijke tussenkomst de 
overeenkomst te ontbinden, waarbij de Noodliften.nl 

nde rechten, als vermeld in de vorige leden 
van dit artikel, onverlet blijven en alles wat afnemer uit 
hoofde van de overeenkomst aan Noodliften.nl 
verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar is, 

en betalingstermijn is overschreden;  
et faillissement of de surseance van betaling van 

eslag op zaken of vorderingen van afnemer 

(vennootschap) wordt opgeheven of 

e) Afnemer (natuurlijk persoon
gesteld of overlijdt.  

Daarnaast is afnemer 
teruggave van gehuurde zaken (indien van 
toepassing) en heeft Noodliften.nl 
toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen 
van de afnemer teneinde de gehuurde zaken in bezit 
te nemen. Alle kosten en door 
gemaakte/geleden schade zijn voor rekening 
vanafnemer en dient afnemer
van Noodliften.nl te voldoen.

9. Noodliften.nl zal als ontbindende partij nimmer tot 
enige schade- vergoeding jegens 
zijn.  

10. Noodlfiten.nl is gerechtigd voor uitvoering van de 
overeenkomst van afnemer
Noodliften.nl te bepalen wijze, te verlangen voor de 
nakoming van de betalingsverplichtingen. Indien 
afnemer daaraan niet voldoet binnen de door 
Noodliften.nl gestelde termijn is 
verzuim. Noodlfiten.nl 
overeenkomst te ontbinden, waarbij 
gehouden is alle door Noodliften.nl
geleden schade te vergoed

11. Afnemer dient er op zijn kosten voor zorg te dragen 
dat hij tijdig beschikt over de voor de montage, 
oplevering, het gebruik en de demontage op basis 
van de wet of anderszins benodigde 
(bouw)vergunningen en goedkeuringen beschikt, 
alsook dat afnemer 
overheidsvoorschriften, met name 
veiligheidsvoorschriften, in acht neemt en er voor zorg 
draagt dat de eventueel verschuldigde heffingen, 
belastingen, boetes en rechten tijdig en volledig zijn 
voldaan. 

12. De huurprijs dient, tenzij anders schrif
overeengekomen, na aanvang van de huurperiode te 
worden betaald op de eerste dag van iedere maand. 
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dienen 
vergoedingen voor transport, levering en oplevering 
alsmede andere kosten te worden voldaan bij 
aanvang van de huurtermijn. Vergoedingen voor 
demontage en retournering van het gehuurde dienen 
te worden betaald bij beëindiging van de huur. 

13. De huurprijs en overige vergoedingen kunnen per 1 
januari van ieder jaar worden herzien 
prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden 
vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de 
dienstenprijsindex geldt het jaar 2015 (2015=100).

14. De huurprijs voor mechanisch aangedreven
gebaseerd op een werktijd van maximaal 45 uur per 
week. Voor weken, gedurende welke het gehuurde 
langer dan 45 uur per week in gebruik is, kan de 
huurprijs worden verhoogd in verhouding tot de 
overeengekomen huurprijs, en het aantal overuren. 
Afnemer is verplicht van deze overuren iedere vier 

(natuurlijk persoon) onder curatele wordt 

 gehouden tot onmiddellijke 
teruggave van gehuurde zaken (indien van 

Noodliften.nl het recht zich 
toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen 

teneinde de gehuurde zaken in bezit 
te nemen. Alle kosten en door Noodliften.nl 
gemaakte/geleden schade zijn voor rekening 

afnemer op het eerst verzoek 
te voldoen. 
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vergoeding jegens afnemer gehouden 
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afnemer zekerheid, op door 
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nakoming van de betalingsverplichtingen. Indien 

daaraan niet voldoet binnen de door 
gestelde termijn is afnemer direct in 
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overeenkomst te ontbinden, waarbij afnemer 
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geleden schade te vergoeden. 
Afnemer dient er op zijn kosten voor zorg te dragen 
dat hij tijdig beschikt over de voor de montage, 
oplevering, het gebruik en de demontage op basis 
van de wet of anderszins benodigde 
(bouw)vergunningen en goedkeuringen beschikt, 
alsook dat afnemer alle geldende 
overheidsvoorschriften, met name 
veiligheidsvoorschriften, in acht neemt en er voor zorg 
draagt dat de eventueel verschuldigde heffingen, 
belastingen, boetes en rechten tijdig en volledig zijn 

dient, tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen, na aanvang van de huurperiode te 
worden betaald op de eerste dag van iedere maand. 
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dienen 
vergoedingen voor transport, levering en oplevering 
alsmede andere kosten te worden voldaan bij 

ng van de huurtermijn. Vergoedingen voor 
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te worden betaald bij beëindiging van de huur.  
De huurprijs en overige vergoedingen kunnen per 1 
januari van ieder jaar worden herzien op basis van de 
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d op een werktijd van maximaal 45 uur per 
week. Voor weken, gedurende welke het gehuurde 
langer dan 45 uur per week in gebruik is, kan de 
huurprijs worden verhoogd in verhouding tot de 
overeengekomen huurprijs, en het aantal overuren. 

van deze overuren iedere vier 
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weken een schriftelijke opgave aan 
verstrekken. 

15. Noodliften.nl mag een waarborgsom vaststellen die 
afnemer vóór ingang van de huurperiode aan 
Noodliften.nl moet betalen. De waarborgsom wordt 
vastgesteld in evenredigheid met de 
overeengekomen huurperiode en de waarde van het 
gehuurde. Indien afnemer de waarborgsom niet tijdig 
betaalt, kan Noodliften.nl de huurovereenkomst 
eenzijdig beëindigen door buitengerechtelijke 
ontbinding, onverminderd het recht van Noodlif
op schadevergoeding. De waarborgsom kan door 
afnemer niet beschouwd worden als een 
vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het 
einde van de huurovereenkomst kan Noodliften.nl 
door afnemer verschuldigde bedragen 
een nog onbetaald gebleven gedeelte van de 
huurprijs en/of schadevergoeding of kosten die 
Noodliften.nl moet maken om het gehuurde weer in 
de staat te brengen waarin de huurder deze heeft 
ontvangen - compenseren met de waarborgsom. De 
waarborgsom wordt terugbetaald indien 
de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

16. Noodliften.nl is gerechtigd om, indien afnemer in 
gebreke is met de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te 
schorten, ook indien een vaste levertijd is 
overeengekomen.   

 
Art. 10  Gebreken in het product 
2. Het product moet voldoen aan de overeenkomst. 

Noodliften.nl is verplicht tot het wegnemen van elke 
afwijking daarvan (hierna genoemd “gebrek(en)”) 
voortvloeiend uit verkeerd of ondeugdelijk ontwerp of 
materiaal of slecht vakmanschap. 
overeengekomen, wordt een inbreuk op in Nederland 
geldende intellectuele eigendomsrechten van een 
derde partij ook als gebrek beschouwd. De 
verplichting tot het wegnemen van het gebrek geldt 
uitsluitend voor bij inspectie en (indien 
overeengekomen) acceptatietests niet
gebreken in het product, waarvan de afne
dat zij binnen 6 maanden na de levering zijn 
opgetreden.   

3. In geval van montage van een door 
geleverde zaak gaat de in lid 1 genoemde termijn van 
6 maanden voor zowel de geleverde zaak als voor de 
montage daarvan in op de dag dat de montage door 
Noodliften.nl is voltooid. Deze termijn eindigt in ieder 
geval 12 maanden na levering van de zaak. 

4. Noodliften.nl staat in voor de goede uitvoering van 
aangenomen werk ten opzichte van constructie en 
materiaal voor zover Noodliften.nl vrij was in de keuze 
daarvan, met dien verstande dat door haar voor alle 
delen welke gedurende een termijn van zes maanden 
na levering door ondeugdelijk materiaal defect raken, 
gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. 
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weken een schriftelijke opgave aan Noodliften.nl te 

Noodliften.nl mag een waarborgsom vaststellen die 
afnemer vóór ingang van de huurperiode aan 
Noodliften.nl moet betalen. De waarborgsom wordt 

redigheid met de 
overeengekomen huurperiode en de waarde van het 
gehuurde. Indien afnemer de waarborgsom niet tijdig 
betaalt, kan Noodliften.nl de huurovereenkomst 
eenzijdig beëindigen door buitengerechtelijke 
ontbinding, onverminderd het recht van Noodliften.nl 
op schadevergoeding. De waarborgsom kan door 
afnemer niet beschouwd worden als een 
vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het 
einde van de huurovereenkomst kan Noodliften.nl 
door afnemer verschuldigde bedragen - waaronder 

gebleven gedeelte van de 
huurprijs en/of schadevergoeding of kosten die 
Noodliften.nl moet maken om het gehuurde weer in 
de staat te brengen waarin de huurder deze heeft 

compenseren met de waarborgsom. De 
waarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat dat 
de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
Noodliften.nl is gerechtigd om, indien afnemer in 
gebreke is met de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te 
schorten, ook indien een vaste levertijd is 

Het product moet voldoen aan de overeenkomst. 
is verplicht tot het wegnemen van elke 

afwijking daarvan (hierna genoemd “gebrek(en)”) 
voortvloeiend uit verkeerd of ondeugdelijk ontwerp of 

. Tenzij anders 
overeengekomen, wordt een inbreuk op in Nederland 

tuele eigendomsrechten van een 
derde partij ook als gebrek beschouwd. De 
verplichting tot het wegnemen van het gebrek geldt 
uitsluitend voor bij inspectie en (indien 
overeengekomen) acceptatietests niet-waarneembare 
gebreken in het product, waarvan de afnemer bewijst 
dat zij binnen 6 maanden na de levering zijn 

In geval van montage van een door Noodliften.nl 
geleverde zaak gaat de in lid 1 genoemde termijn van 
6 maanden voor zowel de geleverde zaak als voor de 
montage daarvan in op de dag dat de montage door 

is voltooid. Deze termijn eindigt in ieder 
geval 12 maanden na levering van de zaak.  

odliften.nl staat in voor de goede uitvoering van 
aangenomen werk ten opzichte van constructie en 
materiaal voor zover Noodliften.nl vrij was in de keuze 
daarvan, met dien verstande dat door haar voor alle 
delen welke gedurende een termijn van zes maanden 
na levering door ondeugdelijk materiaal defect raken, 
gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. 

Noodliften.nl wordt in dat geval eigenaar van de te 
vervangen onderdelen. Demontage of montage van 
deze delen komt voor rekening van afnemer. 
Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door 
afnemer toegeleverd materiaal, staat Noodliften.nl in 
voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. 
Indien gedurende een periode van zes maanden na 
levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal 
Noodliften.nl te harer keuze: de bewerking opnieuw 
uitvoeren, mits de afnemer 
het gebrek herstellen of 
evenredig deel van de factuur.  

5. Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft 
Noodliften.nl het recht om 
ondeugdelijke zaak afnemer
de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot 
herlevering of herbewerking van een zaak over te 
gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door 
afnemer voor zijn rekening ter beschikking gesteld.  

6. Afnemer dient te allen tijde Noodliften.nl de 
gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te 
herstellen.   

7. Gebreken ontstaan door normale slijtage, 
onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of 
onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na 
wijziging of reparatie door of namens 
door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. 
Voor machinerieën, stempels, matrijzen, model
platen, instrumenten, gereedschappen, installaties, 
werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie 
gelden in afwijking van het bovenstaande de door de 
fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek 
geen garantie, dan wordt door Noodliften.nl eveneens 
geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven 
voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, 
instrumenten, gereedschappen, installaties, 
werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke 
(in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van 
levering. Geen garantie wordt gegeven voor 
machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, 
instrumenten, gereedschappen, installaties of 
montages welke niet door Noodliften.nl zijn 
gemonteerd, noch voor die welke door haar zijn 
gemonteerd doch niet door haar zijn geleverd.  

8. Iedere vorm van garantie en/of aanspr
te vervallen indien 
veranderingen hebben aangebracht of reparaties 
hebben uitgevoerd aan het al dan niet opgeleverde 
werk of de afgeleverde zaak zonder schriftelijke 
toestemming van Noodliften.nl.  

9. De garantie geldt slechts indien 
verplichtingen jegens Noodliften.nl (zowel financieel 
als anderszins) heeft voldaan.

10. Het gehele artikel 10 geldt 
verhuurde zaken en/of producten.

11. Noodliften.nl is niet aansprakelijk voor gebreken, die 
optreden in of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn 
van:  
a) deniet-inachtneming van bedienings

onderhouds-voorschriften of ander dan het 
voorziene normale gebru

Noodliften.nl wordt in dat geval eigenaar van de te 
vervangen onderdelen. Demontage of montage van 
deze delen komt voor rekening van afnemer.  

cht bestond uit het bewerken van door 
afnemer toegeleverd materiaal, staat Noodliften.nl in 
voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. 
Indien gedurende een periode van zes maanden na 
levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal 

en.nl te harer keuze: de bewerking opnieuw 
afnemer nieuw materiaal toelevert, 

het gebrek herstellen of afnemer crediteren voor een 
evenredig deel van de factuur.   
Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft 
Noodliften.nl het recht om tegen teruggave van de 

afnemer volledig te crediteren of 
de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot 
herlevering of herbewerking van een zaak over te 
gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door 

voor zijn rekening ter beschikking gesteld.   
dient te allen tijde Noodliften.nl de 

gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te 

Gebreken ontstaan door normale slijtage, 
onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of 

erhoud of die welke zich voordoen na 
wijziging of reparatie door of namens afnemer zelf of 
door derden aangebracht, blijven buiten de garantie. 
Voor machinerieën, stempels, matrijzen, model- 
platen, instrumenten, gereedschappen, installaties, 

geleverde artikelen met fabrieksgarantie 
gelden in afwijking van het bovenstaande de door de 
fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek 
geen garantie, dan wordt door Noodliften.nl eveneens 
geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven 

or machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, 
instrumenten, gereedschappen, installaties, 
werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke 
(in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van 
levering. Geen garantie wordt gegeven voor 

stempels, matrijzen, modelplaten, 
instrumenten, gereedschappen, installaties of 
montages welke niet door Noodliften.nl zijn 
gemonteerd, noch voor die welke door haar zijn 
gemonteerd doch niet door haar zijn geleverd.   
Iedere vorm van garantie en/of aansprakelijkheid komt 
te vervallen indien afnemer en/ of derden 
veranderingen hebben aangebracht of reparaties 
hebben uitgevoerd aan het al dan niet opgeleverde 
werk of de afgeleverde zaak zonder schriftelijke 
toestemming van Noodliften.nl.   

slechts indien afnemer aan al zijn 
verplichtingen jegens Noodliften.nl (zowel financieel 
als anderszins) heeft voldaan. 
Het gehele artikel 10 geldt onverkort ook voor 

producten. 
is niet aansprakelijk voor gebreken, die 

ptreden in of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn 

inachtneming van bedienings- en 
voorschriften of ander dan het 
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b) (de)montage, reparatie of wijzigingen door de 
afnemer of door  
derden;  

c) de toepassing van een overheidsvoorschrift; 
d) in overleg met de afnemer toegepaste, al 

gebruikte materialen en zaken;  
e) materialen en zaken die, al dan niet ter bewerking, 

door of namens de afnemer zijn verstrekt; 
f) op uitdrukkelijke instructie van de afnemer

toegepaste materialen, zaken, ontwerp, 
constructie of werkwijze;  

g) door de Noodliften.nl van derden betrokken 
onderdelen (met inbegrip van software), voor 
zover de derde daarvoor niet aansprakelijk is 
tegenover de Noodliften.nl.  De 
voorts niet aansprakelijk voor inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten die het gevolg is 
van de omstandigheid dat:  

h) het product buiten Nederland wordt gebruikt; 
i) het product op een andere manier wordt gebruikt 

dan overeengekomen;  
j) het product wordt gebruikt in combinatie met 

apparatuur of software die niet door de 
Noodliften.nl is geleverd.  

12. Als afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet 
aan een   verplichting, die voor hem uit enige met 
Noodliften.nl gesloten overeenkomst
Noodliften.nl niet verplicht tot het wegnemen van 
gebreken.  

 
 Art. 11  Aansprakelijkheid  
1. Tenzij sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding 
behorende medewerkers van Noodliften.nl
aansprakelijkheid van Noodliften.nl, ongeacht de 
rechtsgrond, uitgesloten. Noodliften.nl
onder meer niet aansprakelijk voor schade door: 
- niet-levering;   
- aansprakelijkheid jegens derden;  
- enig onrechtmatig handelen of nalaten van 

(medewerkers en hulppersonen van) de 
Noodliften.nl;  

- inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, 
licenties en andere rechten van derden; 

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, 
van door de afnemer ter beschikking gestelde 
grondstoffen, halffabricaten, mo
gereedschappen en andere zaken; 

- verlies of verminking van data;  
- productieverlies en vermindering van 

gebruiksmogelijkheden;  
- verlies van contracten en klanten.  
Noodliften.nl is voorts niet aansprakelijk voor 
gederfde winst en welke gevolgschade 
schade dan ook. 

2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat 
de in dit artikel omschreven beperking van de 
aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat 
de door Noodliften.nl te betalen schadevergoeding 
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(de)montage, reparatie of wijzigingen door de 

de toepassing van een overheidsvoorschrift;  
in overleg met de afnemer toegepaste, al 

materialen en zaken die, al dan niet ter bewerking, 
door of namens de afnemer zijn verstrekt;  
op uitdrukkelijke instructie van de afnemer 
toegepaste materialen, zaken, ontwerp, 

van derden betrokken 
onderdelen (met inbegrip van software), voor 
zover de derde daarvoor niet aansprakelijk is 

.  De Noodliften.nl is 
niet aansprakelijk voor inbreuk op 

intellectuele eigendomsrechten die het gevolg is 

het product buiten Nederland wordt gebruikt;  
het product op een andere manier wordt gebruikt 

het product wordt gebruikt in combinatie met 
apparatuur of software die niet door de 

Als afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet 
aan een   verplichting, die voor hem uit enige met 

gesloten overeenkomst voortvloeit, is 
niet verplicht tot het wegnemen van 

Tenzij sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding 

Noodliften.nlis alle 
, ongeacht de 

Noodliften.nl is daarom 
onder meer niet aansprakelijk voor schade door:  

 
enig onrechtmatig handelen of nalaten van 

rkers en hulppersonen van) de 

inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, 
licenties en andere rechten van derden;  
beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, 
van door de afnemer ter beschikking gestelde 
grondstoffen, halffabricaten, modellen, 
gereedschappen en andere zaken;  

productieverlies en vermindering van 

 
is voorts niet aansprakelijk voor 

gederfde winst en welke gevolgschade en indirecte 

Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat 
de in dit artikel omschreven beperking van de 
aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat 
de door Noodliften.nl te betalen schadevergoeding –

inclusief boetes– nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het 
bedrag dat de afnemer uit hoofde van de 
overeenkomst of opdracht waaruit de 
schadeaanspraak voortvloeit, exclusief btw aan 
Noodliften.nl betaald, c.q. verschuldigd is.  

3. De door Noodliften.nl te vergoeden schade zal 
gematigd worden indien de door afnemer te betalen 
prijs gering is in verhouding tot de omvang van de 
door afnemer gelden schade.  

4. In alle gevallen blijft echter gelden dat Noodliften.nl 
nimmer aansprakelijk is voor de indirecte schade en 
gevolgschade waaronder onder andere, doch niet 
uitsluitend begrepen gederfde winst, 
waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie 
en/of gemiste besparingen.  

5. Noodliften.nl is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard dan ook, doordat Noodliften.nl is 
uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste 
en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of 
onvolledigheid voor haar kenbaar was 
zijn.   

6. Noodliften.nl is niet aansprakelijk voor schade (welke 
dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk 
of de montage van geleverde zaken of installaties 
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van 
de plaats waar gewerkt wordt.  

7. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld 
van door afnemer ingeschakelde hulp
Noodliften.nl niet aansprakelijk. In alle gevallen waarin 
Noodliften.nl een beroep toekomt op
bepaalde, kunnen eventuele aangesproken 
werknemer(s) daarop eveneens een beroep doen, als 
was het in dit artikel bepaalde door de betrokken 
werknemer(s) bedongen.  

8. Afnemer zal Noodliften.nl op eerste verzoek volledig 
vrijwaren voor alle aanspraken van derden op 
Noodliften.nl ter zake van enig feit waarvoor de 
aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.  

9. Het recht van de afnemer op schadevergoeding 
vermindert niet diens verplichtingen te betalen 
conform de overeenkomst.  
Noodliften.nl te vrijwaren van en schadeloos te stellen 
voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst.  

 
Art. 12  Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene 

voorwaarden verstaan elke van de wil van de 
Noodliften.nl onafhankelijke omstandigheid 
was deze bij het tot stand komen van de 
overeenkomst voorzienbaar 
overeenkomst door Noodliften.nl
verhindert of onredelijk bezwarend maakt, en, voor 
zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, 
werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, import
en exportbeperkingen, overheidsma
terrorisme, epidemieën en pandemieën, 

hoger zal (kunnen) zijn dan het 
bedrag dat de afnemer uit hoofde van de 
overeenkomst of opdracht waaruit de 
schadeaanspraak voortvloeit, exclusief btw aan 
Noodliften.nl betaald, c.q. verschuldigd is.   
De door Noodliften.nl te vergoeden schade zal 

worden indien de door afnemer te betalen 
prijs gering is in verhouding tot de omvang van de 
door afnemer gelden schade.   
In alle gevallen blijft echter gelden dat Noodliften.nl 
nimmer aansprakelijk is voor de indirecte schade en 
gevolgschade waaronder onder andere, doch niet 
uitsluitend begrepen gederfde winst, 
waardevermindering van producten, bedrijfsstagnatie 

e besparingen.   
Noodliften.nl is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard dan ook, doordat Noodliften.nl is 
uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste 
en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of 
onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te 

Noodliften.nl is niet aansprakelijk voor schade (welke 
dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk 
of de montage van geleverde zaken of installaties 
wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 

h bevinden in de nabijheid van 
de plaats waar gewerkt wordt.   
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld 
van door afnemer ingeschakelde hulp- personen is 
Noodliften.nl niet aansprakelijk. In alle gevallen waarin 
Noodliften.nl een beroep toekomt op het in dit artikel 
bepaalde, kunnen eventuele aangesproken 
werknemer(s) daarop eveneens een beroep doen, als 
was het in dit artikel bepaalde door de betrokken 
werknemer(s) bedongen.   
Afnemer zal Noodliften.nl op eerste verzoek volledig 

e aanspraken van derden op 
Noodliften.nl ter zake van enig feit waarvoor de 
aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.   
Het recht van de afnemer op schadevergoeding 
vermindert niet diens verplichtingen te betalen 
conform de overeenkomst.  De afnemer is verplicht 

te vrijwaren van en schadeloos te stellen 
voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade in verband met de uitvoering van de 

Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan elke van de wil van de 

onafhankelijke omstandigheid - ook al 
was deze bij het tot stand komen van de 
overeenkomst voorzienbaar -, die nakoming van de 

Noodliften.nl blijvend of tijdelijk 
verhindert of onredelijk bezwarend maakt, en, voor 
zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, 
werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, import- 
en exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, brand, 
terrorisme, epidemieën en pandemieën, 
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natuurrampen, extreme weersomstandigheden, 
beperkte beschikbaarheid van energie, 
elektriciteitsstoring, storing van internet, 
computernetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten, 
cybercrime en gebreken en vertraging in de levering 
door toeNoodliften.nlals gevolg van in dit lid 
genoemde omstandigheden.  

2. Als Noodliften.nl de overeenkomst door overmacht 
tijdelijk niet of slechts op voor hem onredelijk 
bezwarende wijze kan nakomen, heeft hij het recht 
om de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten. Na 6 maanden is elke partij, als de 
overmachtssituatie nog steeds voortduurt, bevoegd 
tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst. Elke partij is voorts bevoegd tot 
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst als na het intreden van de 
overmachtssituatie duidelijk is of wordt dat nakoming 
van de overeenkomst door de Noodliften.nl
dan 6 maanden onmogelijk of onredelijk bezwarend 
zal zijn.   

3. Bij opschorting en ontbinding op grond v
Noodliften.nl niet tot schadevergoeding verplicht. De 
Noodliften.nl heeft dan het recht betaling te verlangen 
van de kosten die hij heeft gemaakt voor de ter 
uitvoering van de overeenkomst door hem 
ingekochte, gereserveerde, in bewerking genome
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen 
en andere zaken. In geval van ontbinding op grond 
van lid 2 is de afnemer verplicht om na betaling van 
de genoemde kosten de bedoelde zaken af te nemen. 
Als de afnemer daarmee in gebreke blijft, is 
Noodliften.nl bevoegd deze zaken voor rekening en 
risico van de afnemer op te slaan of voor diens 
rekening te verkopen of te vernietigen. 
 

Art. 13  Opschorting en ontbinding 
1. Als goede grond bestaat voor de vrees dat de 

afnemer niet in staat of bereid is of 
zijn verplichtingen te voldoen en in geval van 
faillissement, surseance van betaling, stillegging, 
liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het 
bedrijf van de afnemer, heeft Noodliften.nl
passende zekerheid voor alle (al dan niet opeisbare) 
contractuele verplichtingen van de afnemer te 
verlangen en in afwachting daarvan de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van 
deze zekerheidsstelling binnen een redelijke, door 
Noodliften.nl gestelde termijn heeft Noodliften.nl
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden. Noodliften.nl heeft deze bevoegdheden 
naast zijn overige rechten op grond van de wet, de 
overeenkomst en deze voorwaarden. 

2. Als de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
voldoet aan een verplichting uit een overeenkomst 
met Noodliften.nl, is Noodliften.nl 
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natuurrampen, extreme weersomstandigheden, 
beperkte beschikbaarheid van energie, 
elektriciteitsstoring, storing van internet, 

en telecommunicatiefaciliteiten, 
n vertraging in de levering 

als gevolg van in dit lid 

de overeenkomst door overmacht 
tijdelijk niet of slechts op voor hem onredelijk 
bezwarende wijze kan nakomen, heeft hij het recht 

itvoering van de overeenkomst op te 
schorten. Na 6 maanden is elke partij, als de 
overmachtssituatie nog steeds voortduurt, bevoegd 
tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst. Elke partij is voorts bevoegd tot 

ding van de 
overeenkomst als na het intreden van de 
overmachtssituatie duidelijk is of wordt dat nakoming 

Noodliften.nl langer 
dan 6 maanden onmogelijk of onredelijk bezwarend 

Bij opschorting en ontbinding op grond van lid 2 is 
niet tot schadevergoeding verplicht. De 
heeft dan het recht betaling te verlangen 

van de kosten die hij heeft gemaakt voor de ter 
uitvoering van de overeenkomst door hem 
ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en 
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen 
en andere zaken. In geval van ontbinding op grond 
van lid 2 is de afnemer verplicht om na betaling van 
de genoemde kosten de bedoelde zaken af te nemen. 
Als de afnemer daarmee in gebreke blijft, is 

bevoegd deze zaken voor rekening en 
risico van de afnemer op te slaan of voor diens 
rekening te verkopen of te vernietigen.  

Als goede grond bestaat voor de vrees dat de 
afnemer niet in staat of bereid is of zal zijn om aan 
zijn verplichtingen te voldoen en in geval van 
faillissement, surseance van betaling, stillegging, 
liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het 

Noodliften.nl het recht 
al dan niet opeisbare) 

contractuele verplichtingen van de afnemer te 
verlangen en in afwachting daarvan de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van 
deze zekerheidsstelling binnen een redelijke, door 

Noodliften.nl het 
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

heeft deze bevoegdheden 
naast zijn overige rechten op grond van de wet, de 
overeenkomst en deze voorwaarden.  
Als de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
oldoet aan een verplichting uit een overeenkomst 

 gerechtigd de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of 
de overeenkomst te ontbinden. 

3. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2 
heeft  Noodliften.nl het recht om de voor de uitvoering 
van de overeenkomst door hem ingekochte, 
gereserveerde, in bewerking genomen en 
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen 
en andere zaken voor rekening en risico van de 
afnemer op te slaan. Noodliften.nl
voor verkoop of vernietiging voor rekening van de 
afnemer. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 
en lid 2 heeft Noodliften.nl
schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot 
schadevergoeding verplicht. 

4. Als de afnemer de overeenkomst zonder 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
Noodliften.nl beëindigt is hij zonder ingebrekestelling 
tot betaling van de volledige prijs verplicht, met aftrek 
van de door Noodliften.nl 

 
Art. 14 Verplichtingen 

huurder/gebruik/onderhoud/herstel
1. Afnemer zorgt ervoor dat hij het gehuurde gedurende 

de huurperiode conform de bestemming en in het 
kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt 
is gebruikt en onderhoudt, een en ander met 
inachtneming van de bedienings
onderhoudsvoorschriften van Noodliften.nl en/of de 
fabrikant. afnemer/diens personeel, hulppersonen 
en/of andere personen die in opdracht en/of onder 
verantwoordelijkheid van afnemer het gehuurde 
bedienen, dienen bekend te zi
gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, 
gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen 
en volgens dezen te handelen. Tevens staat afnemer 
ervoor in dat alle personen die het gehuurde 
bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bedie
beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) 
verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.

2. Afnemer is verplicht als een goed huisvader ervoor 
zorg te dragen dat het gehuurde gedurende de 
huurperiode in goede staat verkeert, aanwezig is
geen sprake is van vermenging. Afnemer is verplicht 
het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te 
verrichten. Indien de vereiste deskundigheid 
ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van 
Noodliften.nl en zijn de kosten voor rekening van 
afnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
Het door de afnemer zelf verrichten van reparaties 
aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen, is afnemer, bij verhuringen 
van een dermate lange termijn dat onderhoud door 
Noodliften.nl aan het gehuurde noodzakelijk is, de 
onderhoudskosten aan Noodliften.nl verschuldigd. 
Afnemer blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de 
periode dat het onderhoud door Noodliften.nl 
plaatsvindt.  

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of 
de overeenkomst te ontbinden.  
Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2 

het recht om de voor de uitvoering 
van de overeenkomst door hem ingekochte, 
gereserveerde, in bewerking genomen en 
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen 
en andere zaken voor rekening en risico van de 

Noodliften.nl kan ook kiezen 
voor verkoop of vernietiging voor rekening van de 
afnemer. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 

Noodliften.nl recht op volledige 
schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot 
schadevergoeding verplicht.  
Als de afnemer de overeenkomst zonder 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

beëindigt is hij zonder ingebrekestelling 
tot betaling van de volledige prijs verplicht, met aftrek 

 bespaarde kosten. 

huurder/gebruik/onderhoud/herstel 
Afnemer zorgt ervoor dat hij het gehuurde gedurende 
de huurperiode conform de bestemming en in het 
kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt 
is gebruikt en onderhoudt, een en ander met 

e bedienings-, gebruiks- en/of 
onderhoudsvoorschriften van Noodliften.nl en/of de 
fabrikant. afnemer/diens personeel, hulppersonen 
en/of andere personen die in opdracht en/of onder 
verantwoordelijkheid van afnemer het gehuurde 
bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het 
gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, 
gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen 
en volgens dezen te handelen. Tevens staat afnemer 
ervoor in dat alle personen die het gehuurde 
bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en 
beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) 
verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. 
Afnemer is verplicht als een goed huisvader ervoor 
zorg te dragen dat het gehuurde gedurende de 
huurperiode in goede staat verkeert, aanwezig is, en 
geen sprake is van vermenging. Afnemer is verplicht 
het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te 
verrichten. Indien de vereiste deskundigheid 
ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van 
Noodliften.nl en zijn de kosten voor rekening van 

nzij schriftelijk anders overeengekomen. 
Het door de afnemer zelf verrichten van reparaties 
aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen, is afnemer, bij verhuringen 
van een dermate lange termijn dat onderhoud door 

ten.nl aan het gehuurde noodzakelijk is, de 
onderhoudskosten aan Noodliften.nl verschuldigd. 

blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de 
periode dat het onderhoud door Noodliften.nl 
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3. Afnemer is aansprakelijk voor alle tijdens de 
huurperiode ontstane schade en moet deze schade 
direct na ontstaan aan Noodliften.nl melden onder 
opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade 
en/of reparatiewerkzaamheden mag/mogen alleen 
worden uitgevoerd door Noodliften.nl
uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van 
Noodliften.nl. Indien voor de herstel
reparatie- werkzaamheden retourzending/transport 
noodzakelijk is, geschiedt dit slechts voor rekening en 
risico van Noodliften.nl indien Noodliften.nl hiermee 
op voorhand schriftelijk heeft ingestemd. De kosten 
van de - na verleende toestemming 
wijzigingen aan het gehuurde zijn voor rekening van 
afnemer. Afnemer kan geen enkele aanspraak maken 
op vergoeding van bedoelde kosten of op de 
eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg 
van de wijziging. Bij het einde van de 
huurovereenkomst beslist Noodliften.nl
dat de door afnemer aangebrachte wijzigingen 
worden verwijderd of dat zij op de verwijdering geen 
prijs stelt. In het eerste geval moet 
gehuurde in de staat terugbrengen waarin het zich bij 
aanvang van de huurperiode bevond. De hiermee 
gemoeide kosten zijn voor rekening van 

4. Noodliften.nl mag gedurende de huurperiode de 
toestand van het gehuurde en de wijze waarop het 
gehuurde gebruikt wordt controleren, het gehuurde te 
beproeven, afstellen, repareren of vervangen, zonder 
enig recht op vergoeding van directe of indirecte 
schade van afnemer. Afnemer zorgt ervoor dat 
Noodliften.nl of diens gemachtigde(n) toegang tot het 
gehuurde krijgt. 

5. Afnemer is verplicht preventieve maatregelen te 
nemen ter voorkoming van diefstal, zoals 
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) 
gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, 
opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, 
vastketenen, enz., van het gehuurde. 

6. Afnemer mag aan niemand enig recht op het 
gehuurde verlenen of het gehuurde aan derden 
onderverhuren of zijn rechten uit deze overeenkomst 
voortvloeiende geheel of gedeeltelijk aan derden 
overdragen. Evenmin is het afnemer 
zonder toestemming van Noodliften.nl 
van de plaats op het werk, waarvoor dit bestemd is, te 
verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op 
te stellen. 

7. Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en voor zover 
nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het 
huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of 
dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan 
een derde, tot zekerheid van de betaling van al 
hetgeen deze derde van Noodliften.nl
heeft of mocht hebben uit hoofde van huur
financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde 
dan ook. 
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Afnemer is aansprakelijk voor alle tijdens de 
periode ontstane schade en moet deze schade 

direct na ontstaan aan Noodliften.nl melden onder 
opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade 
en/of reparatiewerkzaamheden mag/mogen alleen 

.nl of - na diens 
op aanwijzing van 

Noodliften.nl. Indien voor de herstel- of 
werkzaamheden retourzending/transport 

noodzakelijk is, geschiedt dit slechts voor rekening en 
risico van Noodliften.nl indien Noodliften.nl hiermee 

jk heeft ingestemd. De kosten 
na verleende toestemming - aangebrachte 

wijzigingen aan het gehuurde zijn voor rekening van 
afnemer. Afnemer kan geen enkele aanspraak maken 
op vergoeding van bedoelde kosten of op de 

gehuurde als gevolg 
van de wijziging. Bij het einde van de 

Noodliften.nl of zij wenst 
aangebrachte wijzigingen 

worden verwijderd of dat zij op de verwijdering geen 
prijs stelt. In het eerste geval moet afnemer het 
gehuurde in de staat terugbrengen waarin het zich bij 
aanvang van de huurperiode bevond. De hiermee 
gemoeide kosten zijn voor rekening van afnemer.  

mag gedurende de huurperiode de 
toestand van het gehuurde en de wijze waarop het 

gebruikt wordt controleren, het gehuurde te 
beproeven, afstellen, repareren of vervangen, zonder 
enig recht op vergoeding van directe of indirecte 

zorgt ervoor dat 
of diens gemachtigde(n) toegang tot het 

is verplicht preventieve maatregelen te 
nemen ter voorkoming van diefstal, zoals 
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) 
gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, 
opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, 

nen, enz., van het gehuurde.  
mag aan niemand enig recht op het 

gehuurde verlenen of het gehuurde aan derden 
onderverhuren of zijn rechten uit deze overeenkomst 
voortvloeiende geheel of gedeeltelijk aan derden 

afnemer toegestaan om 
Noodliften.nl het gehuurde 

van de plaats op het werk, waarvoor dit bestemd is, te 
verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op 

verklaart ermee bekend te zijn en voor zover 
temmen dat het eigendom van het 

huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of 
dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan 
een derde, tot zekerheid van de betaling van al 

Noodliften.nl te vorderen 
it hoofde van huur- en/of 

financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde 

8. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige 
huurovereenkomst is afnemer
op eerste verzoek aan de derde af te geven, zonder 
dat afnemer zich daarbij op enig retentierecht kan 
beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het 
huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming 
van verplichtingen van Noodliften.nl
Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige 
huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke 
ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te 
geschieden ten kantore van de derde of op een door 
die derde aangewezen locatie. 
van de ontbinding van de huurovereenkomst of het 
opvorderen van het ge
schadeplichtig jegens afnemer

9. De toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 
Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

 
Art. 15  Verzekering  
1. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade (tegen 

nieuwwaarde), beschadigingen, geheel of gedeelte
tenietgaan, en diefstallen aan het gehuurde goed, 
voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij 
hieraan schuld heeft. Afnemer
maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal 
van het gehuurde, gezien het feit dat zij ee
teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, 
zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

2. Afnemer is gehouden op zijn kosten zorg te dragen 
voor deugdelijke verzekering van de huurobjecten van 
Noodliften.nl tegen brand, verlies, diefstal en 
beschadiging op de voor de betreffende huurobjecten 
gebruikelijke wijze, waarbij 
uitkeringsgerechtigde opneemt en een 
dekkingsbevestiging overlegt. Op eerste verzoek van 
Noodliften.nl zal afnemer
polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen 
nadere informatie verschaffen, onder overlegging van 
het polis blad. Eventuele eigen risico’s komen voor 
rekening van afnemer. Voor zover nodig zal 
zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de 
verzekering is gesloten, zijn rechten op basis van de 
verzekering aan Noodliften.nl 
eerste verzoek daartoe.  

3. Voor schade, die niet of niet geheel door 
vorenstaande verzekeringen en/of de verzekering van 
Noodliften.nl zijn gedekt, blijft 
aansprakelijk.  

4. In geval er bij een CAR
sprake is van een toelatingsregeling, dan verklaart 
afnemer bij voorbaat dat 
)verzekerde rechten aan de CAR
mag ontlenen. Eventuele eigen ris
rekening van afnemer. 

5. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, 
beschadigingen en diefstallen aan het gehuurde goed 
tijdens de looptijd van de overeenkomst. 

Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige 
afnemer verplicht het huurobject 

op eerste verzoek aan de derde af te geven, zonder 
aarbij op enig retentierecht kan 

beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het 
huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming 

Noodliften.nl jegens de derde. 
Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige 

van rechtswege met onmiddellijke 
ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te 
geschieden ten kantore van de derde of op een door 
die derde aangewezen locatie. Noodliften is ter zake 
van de ontbinding van de huurovereenkomst of het 
opvorderen van het gehuurde object nimmer 

afnemer.  
De toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 
Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.  

is aansprakelijk voor alle schade (tegen 
nieuwwaarde), beschadigingen, geheel of gedeeltelijk 
tenietgaan, en diefstallen aan het gehuurde goed, 
voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij 

Afnemer is verplicht preventieve 
maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal 
van het gehuurde, gezien het feit dat zij een 
teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, 
zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde. 

is gehouden op zijn kosten zorg te dragen 
voor deugdelijke verzekering van de huurobjecten van 

tegen brand, verlies, diefstal en 
schadiging op de voor de betreffende huurobjecten 

gebruikelijke wijze, waarbij afnemerNoodliften.nl als 
uitkeringsgerechtigde opneemt en een 
dekkingsbevestiging overlegt. Op eerste verzoek van 

afnemer over de inhoud van de 
n van de afgesloten verzekeringen 

nadere informatie verschaffen, onder overlegging van 
het polis blad. Eventuele eigen risico’s komen voor 

. Voor zover nodig zal afnemer, 
zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de 

sloten, zijn rechten op basis van de 
Noodliften.nl overdragen op het 

 
Voor schade, die niet of niet geheel door 
vorenstaande verzekeringen en/of de verzekering van 

zijn gedekt, blijft afnemer volledig 

In geval er bij een CAR-verzekering van afnemer 
sprake is van een toelatingsregeling, dan verklaart 

bij voorbaat dat Noodliften  als (mede-
)verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan en 
mag ontlenen. Eventuele eigen risico’s komen voor 

is aansprakelijk voor alle schade, 
beschadigingen en diefstallen aan het gehuurde goed 
tijdens de looptijd van de overeenkomst.  



Algemene voorwaarden Noodliften.nl BV
 

 

6. Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen 
of nalaten in strijd met enig wettelijk voorschrift door 
de afnemer is de afnemer eveneens volledig 
aansprakelijk voor alle schade die
hierdoor lijdt. Afnemer verklaart uitdrukkelijk 
Noodliften.nl ter zake te vrijwaren, de kosten van 
juridische bijstand daaronder begrepen.

7. Noodliften.nl is nimmer aansprakelijk voor schade 
(direct en/of in- direct) toegebracht aan 
derden als gevolg van en/of samenhangend met het 
gebruik van het gehuurde, ongeacht de aard van de 
schade. Afnemer verklaart uitdrukkelijk 
te vrijwaren voor iedere aanspraak met betrekking tot 
dergelijke schades, de kosten van juridische bijstand 
daaronder begrepen.  

8. Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval 
van verkoop zolang de zaken nog onder het 
eigendomsvoorbehoud van Noodliften.nl
afnemer verboden de zaken aard- 
verbinden aan onroerende zaken, de bodem 
daaronder begrepen. Indien in geval van huur 
afnemer in strijd hiermee handelt, ontstaat hierdoor 
echter geen eigendom van het verhuurde voor
eigenaar van de grond, aangezien partijen met de 
huurovereenkomst slechts tijdelijk gebruik van de 
verhuurde ter plaatse voor ogen hebben. Gedurende 
de huurperiode(s) zal afnemer op eerste verzoek van
Noodliften.nl een opstalrecht vestigen op het 
gehuurde, zonder dat Noodliften.nl daarvoor retributie 
zal dienen te betalen. Het opstalrecht zal worden 
gevestigd op kosten van afnemer. 

 
Art. 16  Geschillen 
Alle geschillen op basis van de overeenkomst en nadere 
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden 
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van het 
arrondissement van Noodliften.nl
dwingendrechtelijk anders is bepaald.   
 
Art. 17  Toepasselijk recht 
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn, worden beheerst door het in Nederland 
geldende recht, met uitsluiting van verwijzings
conflictregels van internationaal privaatrecht. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopver
uitgesloten.  
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Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen 
ig wettelijk voorschrift door 

eveneens volledig 
aansprakelijk voor alle schade die Noodliften.nl 

verklaart uitdrukkelijk 
ter zake te vrijwaren, de kosten van 

pen. 
is nimmer aansprakelijk voor schade 

direct) toegebracht aan afnemer en/of 
derden als gevolg van en/of samenhangend met het 
gebruik van het gehuurde, ongeacht de aard van de 

verklaart uitdrukkelijk Noodliften.nl 
te vrijwaren voor iedere aanspraak met betrekking tot 
dergelijke schades, de kosten van juridische bijstand 

Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval 
van verkoop zolang de zaken nog onder het 

dliften.nl vallen, is het 
 en nagelvast te 

verbinden aan onroerende zaken, de bodem 
daaronder begrepen. Indien in geval van huur 

in strijd hiermee handelt, ontstaat hierdoor 
echter geen eigendom van het verhuurde voor de 
eigenaar van de grond, aangezien partijen met de 

slechts tijdelijk gebruik van de 
verhuurde ter plaatse voor ogen hebben. Gedurende 

op eerste verzoek van 
een opstalrecht vestigen op het 

daarvoor retributie 
zal dienen te betalen. Het opstalrecht zal worden 

Alle geschillen op basis van de overeenkomst en nadere 
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden 
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van het 

Noodliften.nl, tenzij 

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn, worden beheerst door het in Nederland 
geldende recht, met uitsluiting van verwijzings- en 
conflictregels van internationaal privaatrecht. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 


