A UNITED RENTALS COMPANY

Algemene Voorwaarden van United Rentals B.V.* te Zevenbergschen Hoek, Nederland
*handelend als BakerCorp, a United Rentals® company

1.
1.1. DEFINITIES
‘Overeenkomst’ is deze huur-, verkoop- en serviceovereenkomst, met inbegrip van elk Reserveringsformulier of Huurovereenkomst
uitgegeven onder deze voorwaarden.
‘Vestigingsplaats’ is de plaats van vestiging van de entiteit van United Rentals die de Overeenkomst aangaat.
‘Verzekeringsbewijs’ is gedefinieerd in artikel 19.2.
‘Klant’ is de persoon of entiteit als zodanig geïdentificeerd in enige Overeenkomst, met inbegrip van elke vertegenwoordiger, agent,
functionaris of werknemer ervan.
‘Klantlocatie’ is elke locatie waar de klant bedrijfsactiviteiten uitoefent, met inbegrip van zijn/haar kantoren aan huis, regiokantoren, productieen onderhoudsterreinen en elke werkplaats waar de Klant Apparatuur huurt van United Rentals.
‘Wanprestatie’ betekent (1) failliet gaan of insolvabel worden of daden van beheer (‘corporate action’) verrichten of andere stappen nemen
met het oog op liquidatie, vereffening of ontbinding; (2) de onderbewindstelling in het kader van faillissement, de benoeming van een curator,
bewindvoerder, trustee of dergelijke over alle of een wezenlijk deel van de inkomsten, activa of bedrijfsactiviteiten van de tekortschietende
eenheid; (3) dat een bevel is uitgevaardigd met het oog op de vereffening, ontbinding of liquidatie of een soortgelijke of eendere procedure,
hoe dan ook genaamd, wordt ondernomen in om het even welk rechtsgebied; (4) dat de tekortschietende entiteit in het algemeen niet in
staat is haar schulden te voldoen bij het opeisbaar worden daarvan of betaling staakt, opschort of dreigt te staken of op te schorten van
een wezenlijk deel van haar schulden, dan wel haar activa overdraagt ten behoeve van haar crediteuren; (5) dat de betreffende eenheid
tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder deze Overeenkomst en die tekortkoming aantoont dat de eenheid niet in
staat zal zijn om haar resterende verplichtingen na te komen.
‘Apparatuur’ verwijst naar alle goederen, materialen en apparatuur en tastbare zaken die worden geïdentificeerd als huurmaterieel volgens de
specificatie van de Overeenkomst en omvat onder meer alle aan de Klant geleverde accessoires, hulpstukken en andere soortgelijke zaken,
samen met alle bijbehorende vervangende onderdelen, reparaties, aanvullingen, hulpstukken en accessoires.
‘Fluid Solutions Services’ zijn diensten (indien aangeboden) met betrekking tot de opslag, het verpompen en/of de behandeling van
vloeistoffen, waaronder:
A. de configuratie,
B. de installatie,
C. de monitoring,
D. de bediening,
E. het doorlopende onderhoud en/of
F. de demontage van tanks, pompen, filtratie- of andere vloeistofsystemen..
‘Power and HVAC Services’ zijn diensten gerelateerd aan tijdelijke stroomvoorzieningen - en HVAC-systeemapparatuur, waaronder:
A. hulp bij het opstarten;
B. installatie en verwijdering van laagspanningskabels;
C. installatie en verwijdering van tijdelijke koelwaterleidingen;
D. training op locatie van werknemers van de Klant;
E. ondersteuning op locatie en/of
F. toezicht op gekozen installateurs.
‘Offerte’ verwijst naar het document opgesteld door United Rentals naar aanleiding van de aanvraag van de Klant voor Apparatuur, Diensten of
Specialistische Materialen.
‘Huurperiode’ verwijst naar het tijdvak tussen: (i) het moment waarop de Apparatuur de Vestigingsplaats verlaat en (ii) het moment waarop de
Apparatuur wordt terugbezorgd op de Vestigingsplaats, of, indien United Rentals heeft toegezegd de Apparatuur op te halen bij de Klant, het
moment waarop United Rentals schriftelijk (hetgeen tevens inhoudt: per e-mail) bevestigt dat de Apparatuur ‘niet langer wordt gehuurd’.
‘Huurtarief’ is het tarief waarvoor de Klant de Apparatuur huurt, zoals uiteengezet in de Overeenkomst.
‘Reserveringsformulier’ is het formulier dat, na aanvaarding van een bestelling, samen met deze Algemene Voorwaarden per e-mail naar de
klant wordt gestuurd.
‘Diensten’ zijn de diensten, activiteiten en werkzaamheden die uit hoofde van deze Overeenkomst door United Rentals voor de Klant worden
uitgevoerd, zoals uiteengezet in de Overeenkomst en nader gespecificeerd in Schema 2 (Diensten), waaronder de Fluid Solutions Services,
Power- en HVAC-services, Scaffolfing Services, Tool Solutions Services en Trench Services.
‘Scaffolding Services’ zijn diensten die met bouwsteigers verband houden, waaronder de installatie en/of ontmanteling van bouwsteigers.
‘Specialistische Materialen’ zijn de specialistische filtratiematerialen die worden gekocht in verband met de huur van Apparatuur die wordt
ingezet voor Fluid Solutions Services, zoals zand, grind, koolstof of andere materialen die worden gebruikt voor de verwijdering van bepaalde
verontreinigingen of andere materialen, e.e.a. zoals uiteengezet in de Overeenkomst.
‘Tool Solutions Services’ zijn diensten in verband met de verhuur van gereedschappen, waaronder tracking van gereedschap en/of beheer van
enkele stuks gereedschappen, gereedschapspakketten of complete mobiele gereedschapsruimtes op locatie.
‘Trench Services’ zijn diensten in verband met stut- en greppelsystemen, waaronder:
A. de configuratie,
B. de reparatie en/of
C. de levering en het ophalen van het systeem.
‘United Rentals’ verwijst naar de in de Overeenkomst gespecificeerde dochtermaatschappij van United Rentals waarvan de Klant de
Apparatuur heeft gehuurd, de Specialistische Materialen heeft gekocht of de Diensten heeft afgenomen.
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1.2. INTERPRETATIE
Tenzij anders gespecificeerd in deze Overeenkomst of afzonderlijk door partijen overeengekomen, kwalificeert e-mail niet als ‘schriftelijk’
zoals gebruikt in deze Overeenkomst.
2. TEKENINGSBEVOEGDHEID
2.1. Iedere persoon die namens de Klant de Overeenkomst ondertekent, verklaart en garandeert dat hij/zij de daartoe wettelijk vereiste
leeftijd heeft en bevoegd is om de Overeenkomst te ondertekenen als of namens de Klant.
2.2. De Klant is bevoegd om de Overeenkomst aan te gaan.
3. GARANTIES
3.1. United Rentals garandeert dat alle Apparatuur wordt geleverd in goed werkende staat en dat alle Diensten vakkundig zullen worden
verricht.
3.2. United Rentals geeft geen (expliciete, impliciete, wettelijke of andere) garantie dat de Apparatuur, Diensten of Specialistische Materialen
geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik door de Klant of een bepaald doel, voldoen aan bepaalde reglementaire normen of vrij zijn
van defecten of verontreinigingen.
3.3. Behalve als daarvan in deze Overeenkomst specifiek wordt afgeweken, wijst United Rentals alle expliciete of impliciete garanties af die
zijn verstrekt in verband met deze Overeenkomst. Deze garantiebepalingen kunnen noch mondeling, noch schriftelijk worden gewijzigd
of aangepast en komen in de plaats van alle expliciete of impliciete verklaringen of garanties waarin het tegendeel wordt beweerd.
4. VRIJWARING/SCHADELOOSSTELLING/SCHADEVERGOEDING
4.1. De Klant onderkent en aanvaardt alle risico’s die inherent zijn aan de bediening en het gebruik van de Apparatuur of Specialistische
Materialen door de Klant en neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om, zolang hij/zij de Apparatuur in bezit heeft, alle personen en
eigendommen te beschermen tegen letsel of schade.
4.2. Onverminderd artikel 4.4 hieronder is United Rentals niet aansprakelijk jegens de Klant of andere partijen voor verlies, schade (met
inbegrip van verlies van winsten, bedrijfsonderbrekingen of andere bijzondere of gevolgschade), anders dan persoonlijk letsel of
overlijden, veroorzaakt door, voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verband houdend met de Specialistische Materialen, de
Apparatuur of de bediening of het gebruik daarvan of enig gerelateerd defect, het onvermogen om werk te autoriseren onder een
Noodwerkorder (zie Schema 2, onderdeel 1) of enige uit hoofde van deze Overeenkomst verleende diensten, met uitzondering van
hetgeen is bepaald in artikel 4.4. De Klant kan zich uitsluitend beroepen op de rechtsmiddelen zoals vermeld in artikel 8, alle andere
rechtsmiddelen worden hierbij, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, uitgesloten.
4.3. De Klant zegt hierbij toe United Rentals te beschermen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen of
aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen die voortvloeien uit het gebruik, het onderhoud, de instructie, de bediening, het
bezit of de huur van de Apparatuur of de aankoop van Specialistische Materialen, met inbegrip van het verlies of gebruik hiervan, letsel
aan personen met inbegrip van overlijden en alle andere vorderingen of aansprakelijkheid (‘Voorval’) voor zover dergelijk Voorval zich
voordoet tijdens de Huurperiode. De verplichting van de Klant strekt zich uit tot de handelingen of omissies van diens onderaannemers,
leveranciers, functionarissen, agenten, werknemers, dienaren of andere personen die werken onder leiding van de Klant.
4.4. De beperking van aansprakelijkheid van United Rentals, opgenomen in artikel 4.2, is niet van toepassing in gevallen waarin dergelijke
aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid van de kant van United Rentals.
5. ONTVANGST EN INSPECTIE VAN APPARATUUR
5.1. United Rentals of een door United Rentals aangewezen persoon is verplicht om alle commercieel redelijke inspanningen te leveren om,
op de verzochte datum, conforme Apparatuur en/of Specialistische Materialen te leveren.
5.2. Alle voorgestelde, aangegeven of verzochte leveringsdata gelden uitsluitend bij benadering. United Rentals is onder geen beding
aansprakelijk voor vertraging in de levering van de Apparatuur en/of de Specialistische Materialen.
5.3. Met de ondertekening van de Huurovereenkomst bevestigt de Klant dat hij/zij de Apparatuur vóór inbezitneming heeft geïnspecteerd,
deze van voldoende kwaliteit en in goede staat is, geschikt voor de behoeften van de Klant, en in overeenstemming is met de
beschrijving op de eerste pagina van de Huurovereenkomst. De Klant onderkent dat hoewel de Apparatuur overeenkomstig de reguliere
procedures van United Rentals voorafgaand aan de levering werd gereinigd, United Rentals niet garandeert dat de Apparatuur helemaal
vrij is van verontreinigingen (tenzij anders afgesproken), , en de Klant aanvaardt de Apparatuur in de toestand waarin deze wordt
geleverd. De Klant is bekend met hoe elk onderdeel van de Apparatuur en de Specialistische Materialen moet worden bediend en
gebruikt. De Klant heeft alle trekhaken, bouten, veiligheidskettingen, sleepassen, lassen en andere apparaten en materialen die worden
gebruikt om de Apparatuur op het trekkende voertuig van de Klant aan te sluiten, geïnspecteerd of zal deze inspecteren; United Rentals is
niet aansprakelijk voor schade aan het trekkende voertuig van de Klant die veroorzaakt wordt door verwijderbare trekhaken of spiegels.
5.4. De Klant neemt zelf actie om te zorgen dat alle materialen die hij/zij in Fluid Solutions Systems opslaat of verwerkt, chemisch compatibel
zijn met de Apparatuur. De Klant verschaft United Rentals de veiligheidsinformatiebladen (‘VIB’) of geverifieerde laboratoriumtests van het
materiaal dat hij/zij opslaat in de tanks.
6. GEBRUIK VAN APPARATUUR
6.1. Personeel van de Klant dat de Apparatuur bedient en ander personeel dat de Apparatuur bedient met toestemming van de Klant mag
de Apparatuur niet gebruiken of door anderen laten gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden of op onwettige wijze; (b) zonder een
geldige exploitatievergunning als die ingevolge toepasselijke wetgeving is vereist; (c) als hij/zij/diegene niet de kwalificaties bezit om de
Apparatuur te bedienen; of (d) anderszins op onveilige wijze.
6.2. De Klant stemt ermee in dat de Apparatuur moet worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant binnen het
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

nominale vermogen ervan, uitsluitend in de normale bedrijfsvoering, en alleen overeenkomstig de goederen en/of stoffen, het gewicht en
andere beperkingen van de Apparatuur.
De Klant dient de Apparatuur in goede en efficiënte staat van onderhoud te houden, e.e.a. behoudens normale gebruiksslijtage. De Klant
dient United Rentals onverwijld van eventuele schade aan de Apparatuur in kennis te stellen.
De Klant gaat ermee akkoord de Apparatuur naar behoren te onderhouden en verzorgen en voorts de gezondheid en veiligheid van
personen die ermee in aanraking komen, te beschermen. De Klant zegt toe routine-inspecties te zullen uitvoeren van pompen en
de filters, olie, vloeistofniveaus, bandenspanning te controleren, de Apparatuur dagelijks te reinigen en aan een visuele inspectie te
onderwerpen en United Rentals onmiddellijk te informeren indien reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan de Apparatuur zijn
vereist.
De Klant onderkent dat United Rentals niet verplicht is de Apparatuur te inspecteren zolang deze in bezit is van de Klant, maar wel het
recht heeft om, naar eigen goeddunken, dergelijke inspectie uit te voeren en de eventuele inhoud van de Apparatuur te inspecteren, en
voor dat doel het bedrijfsterrein van de Klant te betreden.
United Rentals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet-functioneren van de Apparatuur als deze bij de Klant in gebruik is en
evenmin voor schade aan lading(en) die eigendom zijn van de Klant of waarvoor de Klant verantwoordelijk kan worden gesteld. De Klant
onderkent en aanvaardt alle risico’s die inherent zijn aan de bediening, het gebruik en het bezit van de Apparatuur vanaf het moment waarop
deze bij hem/haar worden afgeleverd tot het moment waarop deze wordt terugbezorgd aan United Rentals. De Klant neemt alle nodige
voorzorgsmaatregelen om personen te beschermen tegen letsel en eigendommen tegen schade aan de Apparatuur.
De Klant slaat geen materialen op en injecteert geen materialen in de Apparatuur die er eventueel schade aan zouden kunnen
toebrengen. De Klant voldoet aan alle toepasselijke emissievoorschriften en brandstofspecificaties voor voertuigen zolang de Apparatuur
in zijn/haar bezit is. De Klant mag geen acuut gevaarlijke stoffen opslaan of transporteren in of met gebruik van de Apparatuur, tenzij
voorafgaand aan de verhuur ervan door beide partijen een overeenkomst betreffende gereguleerde stoffen is getekend. De Klant gaat
ermee akkoord dat indien dergelijke stoffen in de Apparatuur worden opgeslagen of vervoerd, hij/zij wordt beschouwd als de producent
van die stoffen en, op verzoek, United Rentals alle hulp, informatie en documenten zal verlenen en verstrekken waar laatstgenoemde
over dient te beschikken in verband met de verwijdering van dergelijke acuut gevaarlijke of gereguleerde stoffen. De Klant verstrekt een
schriftelijke bevestiging dat hij/zij de Apparatuur heeft geleegd en gereinigd op het moment dat hij/zij verzoekt de huur van de Apparatuur
te beëindigen. Sommige Apparatuur is uitgerust met over-/onderdruk- of smoorklep- en controleapparaten. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het management van United Rentals is het de Klant niet toegestaan hiermee te knoeien of deze aan te
passen.

7. VERBETERINGEN AAN OF WIJZIGINGEN IN APPARATUUR
7.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van United Rentals is het de Klant niet toegestaan (behoudens enig vereiste ingevolge
artikel 6 van deze Overeenkomst) de Apparatuur te wijzigen, te onderhouden, aan te passen of te repareren.
7.2. Alle verbeteringen, vervangingen, vernieuwingen of aanvullingen van of aan de Apparatuur worden onmiddellijk (en blijven) eigendom
van United Rentals en voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, draagt de Klant hierbij (of zo snel als redelijkerwijs
en ingevolge zijn beste inspanningen mogelijk is) aan United Rentals alle intellectuele eigendomsrechten over die hij/zij zal hebben
of waarop hij/zij aanspraak zal kunnen maken ten aanzien van dergelijke verbeteringen of aanvullingen of ten aanzien waarvan hij/
zij anderszins instemt tot overdracht. United Rentals behoudt zich het recht voor om de kosten voor ongedaan making van eventuele
wijzigingen die gedurende de verhuur werden aangebracht, door te berekenen aan de Klant.
8. APPARATUURSTORINGEN
8.1. Ingeval de Apparatuur betrokken is bij een ongeval, onveilig wordt, niet goed functioneert of gerepareerd moet worden, staakt de
Klant onmiddellijk elk gebruik ervan en stelt hij/zij United Rentals daar onverwijld van in kennis. Indien een dergelijke staat het resultaat is
van normale bediening, zal United Rentals de Apparatuur voor eigen rekening onmiddellijk repareren of, indien beschikbaar, vervangen
door werkende, soortgelijke apparatuur. Indien het United Rentals niet is toegestaan om werkzaamheden uit te voeren op het terrein van
de Klant, kan een door United Rentals geselecteerde bevoegde externe partij de reparatie uitvoeren voor rekening en onder leiding van
United Rentals. Het huurbedrag wordt stopgezet vanaf het moment van kennisgeving van een dergelijke storing totdat de apparatuur
in werkende staat is hersteld. United Rentals is geenszins verplicht om Apparatuur die als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik of
nalatigheid onbruikbaar is geworden, te vervangen of de huurkosten ervan stop te zetten.
8.2. Het enige rechtsmiddel dat de Klant ten dienste staat in geval van een storing in of defect aan de Apparatuur is de beëindiging van de
huurkosten opgelopen na het ontstaan van de storing of ontdekking van het defect, tenzij dergelijke storing of dergelijk defect het gevolg
is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de kant van United Rentals. Het enige middel dat de Klant ten dienste staat in geval
van non-conformiteit van of defect in de Diensten is het opnieuw uitvoeren van de Diensten, tenzij dergelijke non-conformiteit of dergelijk
defect het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de kant van United Rentals.
9. RETOURNEREN VAN APPARATUUR; BESCHADIGDE EN VERLOREN APPARATUUR
9.1. Tenzij anderszins aangegeven door United Rentals, haalt zij de Apparatuur op bij de Klant na afloop van de Huurperiode. United Rentals
zal trachten genoemde Apparatuur op te halen binnen een commercieel redelijke termijn na afloop van de Huurperiode. De Klant
verstrekt een schriftelijke bevestiging dat hij/zij de Apparatuur heeft geleegd en gereinigd op het moment dat hij/zij verzoekt de huur van
de Apparatuur te beëindigen.
9.2. Op het moment van retournering dient de Apparatuur, behoudens normale slijtage, in dezelfde staat van onderhoud te verkeren als toen
deze werd afgeleverd aan de Klant en geleegd en gereinigd te zijn. De Klant vergoedt United Rentals op diens eerste verzoek voor de
kosten van reparaties die redelijkerwijs nodig zijn om de Apparatuur terug te brengen in dezelfde staat van onderhoud, met inbegrip van
reiniging van het in- en exterieur en eventuele verwijdering van de inhoud.
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9.3. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan of verlies van de Apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) schade als
gevolg van over- of onderdruk; (ii) kantelen of storing als gevolg van ongebalanceerde lading; (iii) overbelasting of overschrijding van de
nominale capaciteit; (iv) interne schade veroorzaakt door nadelige effecten van lading of vermenging van ladingen, reinigingsmiddelen en/
of reinigingsprocessen uitgevoerd door de Klant of diens agenten en eventuele schade tijdens transport naar of van de Klant; (v) schade
door cavitatie; (vi) schade door verkeerd gebruik; (vii) schade door bevriezing, onjuiste bediening, onjuist onderhoud/onjuiste smering,
brand, diefstal, storm, hagel, overstroming, oproer, opstand, staking, explosie, botsing, schade veroorzaakt tijdens het laden en lossen,
schade tijdens transport; (viii) schade aan motoren, generatoren, boren of andere elektrische apparaten of toestellen veroorzaakt door
draagbare elektrische stroom, tenzij de bron ervan een generator is die werd geleverd door United Rentals; (ix) schade aan hydraulische
cilinders; (x) schade aan banden en binnenbanden veroorzaakt door klapband, bobbels, insnijdingen, gaatjes of andere oorzaken die
inherent zijn aan het gebruik van de Apparatuur; (xi) schade als gevolg van een gebrek aan of onjuiste smering of onjuist onderhoud van
de Apparatuur, of schade als gevolg van verkeerd gebruik, excessief gebruik, gebrek aan onderhoud, onreinheid of onjuiste brandstof,
hydraulische vloeistof, koelvloeistof of drukniveaus; (xii) schade als gevolg van mysterieuze verdwijning of indien enig deel van de
Apparatuur om welke reden dan ook niet wordt geretourneerd, inclusief om reden van diefstal; diefstal omvat elke geforceerde toegang
tot een gebouw, besloten ruimte of hekwerk waar de Apparatuur zich bevindt, maar ook de geforceerde toegang tot de Apparatuur zelf;
(xiii) schade als gevolg van diefstal van alle onderdelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot luchtslangen, elektrische kabels, messen,
laskabels, tanks voor vloeibare brandstof, harnassen en lanyards en andere, soortgelijke voorwerpen; en (xiv) schade als gevolg van
gebruik van de Apparatuur in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst en elk onwettig gebruik.
9.4. In geval van schade aan de Apparatuur die niet het resultaat is van normale slijtage zal United Rentals een schatting van de reparatiekosten voorleggen aan de Klant en overeenkomstig die schatting de reparaties zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een externe partij
die is geselecteerd door United Rentals, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat de reparaties kunnen worden uitgevoerd door de
Klant. Reparaties zullen worden uitgevoerd voor rekening van de Klant, naar redelijke tevredenheid van United Rentals en op een manier
die geen nadelige invloed heeft op de werking, het oorspronkelijke fabrieksontwerp of de waarde van de Apparatuur.
9.5. In geval van verlies of vernietiging van Apparatuur, van onmogelijkheid tot retourneren of niet-retourneren ervan aan United Rentals om
wat voor reden dan ook of van onmogelijkheid van reparatie in dezelfde staat van onderhoud als toen de Apparatuur werd geleverd aan
de Klant, is de Klant gehouden tot betaling van de volle vervangingswaarde van de Apparatuur.
10. NORMALE SLIJTAGE
Normale slijtage omvat uitsluitend slijtage van de Apparatuur die normaliter wordt veroorzaakt door gewoon en redelijk gebruik per
enkele shift (8 uur per dag, 40 uur per week, 160 uur per maand). Het onderstaande wordt niet beschouwd als normale slijtage: (a) schade
als gevolg van gebrek aan smering, het inbrengen van onjuiste brandstof of gebrek aan op peil houden van noodzakelijke olie-, wateren luchtdrukniveaus, (b) behalve in die gevallen waarin United Rentals uitdrukkelijk de verplichting op zich neemt om de apparatuur te
servicen of te onderhouden, alle schade als gevolg van gebrek aan het servicen of preventief onderhouden als gesuggereerd in de
bedienings- en onderhoudshandleiding van de fabrikant; (c) schade als gevolg van botsing, kanteling of onjuiste bediening, inclusief
overbelasting of overschrijding van de nominale capaciteit van de Apparatuur; (d) schade in de vorm van deuken, buigen, scheuren,
vlekken, roest of verkeerde uitlijning aan of van alle of een deel van de Apparatuur; (e) slijtage als gevolg van gebruik dat uitgaat boven
het aantal shifts waarvoor de Apparatuur werd gehuurd; (f) schade als gevolg van cavitatie; (g) schade als gevolg van bevriezen; en (h)
andere schade aan de Apparatuur die in de verhuurbranche niet als normaal en redelijk wordt beschouwd.
11. HUURPERIODE EN KOSTENBEREKENING
11.1. Huurpenningen zijn overeenkomstig het Huurtarief verschuldigd gedurende de gehele Huurperiode. Huurpenningen zijn gebaseerd op
een gebruik van 8 uur per dag, 40 uur per week en 160 uur per cyclus van 28 dagen en gelden doorlopend ook op zaterdagen,
zondagen en tijdens vakantieperiodes. Wat elektrische Apparatuur betreft, wordt gebruik ervan boven een enkele shift (8 uur per dag,
56 uur per week en 240 uur per maand) doorberekend op basis van de standaard premiumtarieven van United Rentals. Bij gebruik van
op diesel werkende Apparatuur zal de Klant bij teruggave ervan aan United Rentals naar waarheid en accuraat het aantal shifts opgeven
gedurende welke de Apparatuur tijdens de Huurperiode is gebruikt.
11.2. De Klant stemt ermee in dat indien de Apparatuur niet wordt terugbezorgd aan het eind van de Huurperiode, hij/zij de voor de Apparatuur
geldende Huurtarieven blijft betalen totdat de Apparatuur is terugbezorgd. Indien partijen zijn overeengekomen dat United Rentals
de Apparatuur zal ophalen, maar United Rentals daar niet toe in staat is omdat de Klant er geen toegang toe heeft verschaft, wordt de
Apparatuur niet terugbezorgd geacht totdat dergelijke toegang is verschaft. Voor alle duidelijkheid: de Huurperiode voor Fluid Solutions
Systems-Apparatuur duurt voort totdat de Klant de Apparatuur totaal heeft geleegd en gereinigd in overeenstemming met deze
Overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3. Transportkosten voor aflevering en ophalen en huur van de Apparatuur, vastgelegd in de Overeenkomst, dienen overeen te komen met
de op het Reserveringsformulier vermelde transportkosten. Tenzij anders vermeld, wordt de Apparatuur geleverd vanaf de
Vestigingsplaats van United Rentals of een andere door United Rentals aangegeven locatie en zijn alle behandelings- en transportkosten
van en naar de Vestigingsplaats of die andere locatie voor rekening van de Klant.
12. BETALING
12.1. Alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dienen ten volle te worden betaald bij de gebeurtenis die zich het eerste voordoet in
onderstaande opsomming: (i) de terugbezorging van de gehuurde Apparatuur aan United Rentals; (ii) de levering van gekochte
Apparatuur of Specialistische Materialen; (iii) levering van de Diensten; (iv) verloop van 30 dagen na de datum van de factuur van United
Rentals aan de Klant. De Klant bevestigt dat tijdige betaling van de sommen voor huur, geleverde Diensten of verkopen essentieel is voor
de bedrijfsactiviteiten van United Rentals en dat het onpraktisch en bijzonder lastig zou zijn om de feitelijke schade, veroorzaakt door late
betaling, vast te stellen.
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12.2. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van United Rentals komen de Klant en United Rentals overeen dat, bij late betaling, de
Klant op eerste verzoek van United Rentals rente verschuldigd zal zijn ten bedrage van 2% per maand (24% per jaar) of het wettelijk
toegestane maximale rentepercentage, waarbij de laagste van de twee geldt.
13. NIET-LEVERING
United Rentals is niet aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid voor schade (waaronder voor gevolgschade en bijzondere schade)
veroorzaakt door het nalaten of onvermogen van United Rentals om op een gespecificeerde datum of tijd Apparatuur te leveren of
Diensten te verrichten.
14. EIGENDOM/GEEN OPTIE TOT KOOP/GEEN BEZWARING
Behoudens met betrekking tot de verkoop van Specialistische Materialen kwalificeert deze Overeenkomst niet als Verkoopcontract en de
Apparatuur blijft te allen tijde eigendom van United Rentals. De Klant heeft geen optie van, en geen recht op, koop van de Apparatuur en
zal onder geen beding (i) de controle erover afstaan (ook niet voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden), (ii) de Apparatuur verkopen
of te koop aanbieden, (iii) in onderhuur geven of uitlenen noch (iv) bezwaren met een pandrecht, recht van hypotheek of deze anderszins
tot zekerheid stellen
15. SPECIALISTISCHE MATERIALEN
15.1. Alle Specialistische Materialen worden onder deze Overeenkomst geacht te zijn gekocht zoals ze zijn aangetroffen op het moment van
koop (‘as-is’), met inbegrip van eventuele bestaande onvolkomenheden. Na aflevering ervan aan de Klant kan de ervoor betaalde som
niet worden gerestitueerd. Het eigendom van de Specialistische Materialen gaat direct na aflevering over op de Klant.
15.2. De Specialistische Materialen worden beschreven in de Offerte of op het Reserveringsformulier, maar United Rentals behoudt zich het
recht voor die beschrijving te wijzigen als dat noodzakelijk is om te voldoen aan vereisten volgens wet- of regelgeving. Alle door United
Rentals geproduceerd(e) monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal en reclame en alle beschrijvingen of illustraties opgenomen
in catalogi of brochures van United Rentals dienen uitsluitend om de daarin beschreven Specialistische Materialen bij benadering te
beschrijven. Ze maken onder geen beding deel uit van de Overeenkomst en hebben evenmin contractuele werking.
15.3. Na afloop of vroegtijdige beëindiging van de Huurperiode is de Klant verantwoordelijk voor het legen en verwijderen van alle
Specialistische Materialen overeenkomstig toepasselijke wetgeving. De termijn van deze Overeenkomst blijft doorlopen totdat de
Klant alle Specialistische Materialen uit filtratieapparatuur heeft verwijderd. Indien United Rentals wordt verzocht verbruikte, niet
gevaarlijke Specialistische Materialen te vervoeren naar een afvalverwijderingsfaciliteit, worden deze voor volledige rekening van de
Klant onderworpen aan tests voor de aanvaarding ervan door de faciliteit. De afvalverwijderingsfaciliteit kan van tijd tot tijd verbruikte
Specialistische Materialen opnieuw testen om zich ervan te verzekeren dat deze nog steeds aanvaardbaar zijn voor verwijdering. Indien
de tests uitwijzen dat de Specialistische Materialen niet kunnen worden aanvaard door aangewezen afvalverwijderingsfaciliteiten, kan
het gebruik van een andere afvalverwijderingsfaciliteit extra kosten met zich brengen die voor rekening komen van de Klant. De Klant
zal prompt alle informatie verstrekken die door de afvalverwijderingsfaciliteit of United Rentals in verband met beoordeling van de
aanvaarding van verbruikte Specialistische Materialen is vereist.
16. DIENSTEN
16.1. De Klant dient duidelijke, specifieke en gedetailleerde instructies te verstrekken met betrekking tot de gevraagde Diensten. De Klant is
verantwoordelijk voor professionele aansturing van de Diensten, overeenkomstig de hoogste industriële normen en conform alle toepasselijke
wet- en regelgeving. De Klant voorziet United Rentals van alle gevraagde informatie en documentatie voor de beoordeling, planning en
uitvoering van de Diensten. Alle Diensten worden verricht op basis van de door de Klant of anderen verstrekte informatie en United Rentals
vertrouwt daarbij op de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie.
16.2. De algemene voorwaarden betreffende bepaalde Diensten zijn uiteengezet in Schema 2 (Diensten). Die algemene voorwaarden vormen een
aanvulling op de voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst.
17. WANPRESTATIE
17.1. In geval van wanprestatie door één der partijen mag de andere partij alle contractuele en wettelijke rechten die haar ten dienste staan,
uitoefenen, met inbegrip van beëindiging of ontbinding.
17.2. In geval van wanprestatie door hetzij de Klant, dan wel United Rentals, mag de andere partij de tekortschietende partij schriftelijk
verzoeken tot herstel van het gebrek in de prestatie dan wel tot het verstrekken van adequate garanties dat de tekortschietende partij
in staat zal zijn om te voldoen aan haar resterende contractverplichtingen. Indien de tekortschietende partij niet binnen 15 dagen na
ontvangst van het schriftelijke verzoek (of zoveel eerder als de omstandigheden verlangen) het gebrek in de prestatie herstelt of de
gewenste garanties verstrekt, heeft de andere partij het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
18. TERUGNEMING VAN DE APPARATUUR
18.1. In geval van: (i) feitelijke of voorgenomen schending of niet-nakoming van een of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst
door de Klant en indien hij/zij die nakoming niet onverwijld herstelt na ontvangst van de ingebrekestelling van United Rentals, (ii)
permanente sluiting van de vestiging van United Rentals die de Apparatuur heeft verhuurd aan de Klant of (iii) het uitroepen van een
noodsituatie, ramp of soortgelijke situatie door een overheidsinstantie, onder voorbehoud dat die uitroeping een gebied betreft waar
een werklocatie van een Klant in of dichtbij ligt, heeft United Rentals het recht de huur zonder kennisgeving of gerechtelijke procedure te
beëindigen, het terrein van de Klant te betreden en alle handelingen te verrichten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de Apparatuur
terug te nemen. De Klant doet afstand van alle vorderingen tot vergoeding van schade en verlies, zowel fysiek als geldelijk, die daardoor
worden veroorzaakt en is verplicht tot betaling van alle door United Rentals in verband met de terugneming van de Apparatuur gemaakte
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kosten.
18.2. Mocht de Klant van mening zijn dat zich onder dergelijke Apparatuur eigendommen van de Klant bevinden, dient hij/zij United Rentals
daar binnen 24 uur na de terugneming door laatstgenoemde schriftelijk van in kennis te stellen. Bij gebreke van dergelijke kennisgeving
binnen 24 uur verbeurt de Klant voorgoed het recht om enige vordering jegens United Rentals te doen gelden ter zake van
eigendommen die zich beweerdelijk onder dergelijke teruggenomen Apparatuur bevonden.
19. VERZEKERINGSDEKKING VAN DE KLANT
19.1. De Klant stemt ermee in om voor eigen rekening adequate verzekeringen af te sluiten en te handhaven ter dekking van aansprakelijkheid,
fysieke schade, wettelijke aansprakelijkheid, schade aan eigendommen en ongevallen, welke dekking de volledige vervangingskosten
van de Apparatuur omvat, met inbegrip van alle risico’s op verlies of schade die gedekt zijn door de standaard uitgebreide dekking
van schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de behandeling, het transport, het onderhoud, de bediening of het gebruik van de
Apparatuur gedurende de volledige Huurperiode. De Klant dient verzekeringspolissen af te sluiten die voorzien of goedkeuren dat alle
uit hoofde van deze Overeenkomst vereiste verzekeringen primeren op en premievrij zijn ten opzichte van andere door United Rentals
aangehouden verzekeringen. De Klant is volledig verantwoordelijk voor eventuele aftrekposten of eigen risico.
19.2. Op verzoek verstrekt de Klant aan United Rentals bewijs van dergelijke verzekeringen (het Verzekeringsbewijs) dat duidelijk de
verzekering van de Apparatuur aangeeft en United Rentals benoemt als de begunstigde of tweede verzekerde. De minimumuitkering
waarin dergelijke verzekering dient te voorzien, is: (i) in geval van aansprakelijkheid voor letselschade (inclusief overlijden): EUR 1.100.000
per persoon en EUR 1.100.000 per geval en (ii) in geval van aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen: EUR 1.100.000 per geval en
in een vorm die acceptabel is voor United Rentals. Het Verzekeringsbewijs en de polis dienen te voorzien dat United Rentals niet later dan
negentig (90) dagen voorafgaand aan een eventuele opzegging van de uit hoofde van dit artikel vereiste verzekeringen daarvan in kennis
wordt gesteld.
20. GEGEVENSBESCHERMING
United Rentals behandelt Klantgegevens in overeenstemming met diens privacybeleid, dat kan worden ingezien op
https://www.unitedrentals.com/included-content/legal/privacy#/
21. OVERMACHT
United Rentals is jegens de Klant niet aansprakelijk voor niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst,
voor zover dergelijke niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen buiten zijn controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
stakingen, blokkades, arbeidsonrust, burgerlijke onlusten, branden, natuurrampen of daden van publieke vijanden of terrorisme. In geval
van onderbreking of vertraging van de prestaties van United Rentals als gevolg van overmacht mag United Rentals de verplichtingen
opschorten totdat de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot de overmacht, ophouden te bestaan.
22. NALEVEING VAN WETGEVING
De Klant dient op eigen kosten te voldoen aan (of in bezit te zijn van) alle toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen, licenties,
vergunningen en codes die verband houden met en van toepassing kunnen zijn op het gebruik van de Apparatuur en de Specialistische
Materialen, met inbegrip van de lozing van behandeld water en verwijdering van afval of verbruikte Specialistische Materialen of andere
materialen, evenals aan regels voor beveiliging, verkeerscontrole en vervoer over de weg.
23. TOTALE/ENIGE OVEREENKOMST
23.1. De schriftelijke Overeenkomst, samen met het Reserveringsformulier en de Offerte (indien van toepassing), omvat de volledige
Overeenkomst tussen de Klant en United Rentals. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen van genoemde documenten
prevaleert de Overeenkomst. Mondelinge of andere verklaringen, afspraken, garanties, verzekeringen, beloften of afspraken die niet
expliciet in deze Overeenkomst zijn opgenomen maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst en zijn niet bindend.
23.2.Wijziging van de rechten van United Rentals of van Klant en uitbreiding of wijziging van de bepalingen van deze Overeenkomst is alleen
schriftelijk mogelijk en moet zijn voorzien van de handtekening van beide partijen. Het gebruik van het bestelnummer van de Klant op
het Reserveringsformulier of de Huurovereenkomst geschiedt uitsluitend voor gemak van de Klant. De Overeenkomst vervangt elke
bestelling of andere bepalingen of formulieren van de Klant, ongeacht of deze zijn verzonden of ontvangen voorafgaand aan of na de
Overeenkomst.
24. GEEN OVERDRACHT, UITLENING OF ONDERVERHUUR
24.1. De Klant mag niet de controle over de Apparatuur afstaan (ook niet voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden) en deze evenmin
verkopen of te koop aanbieden, leasen, onderverhuren, overdragen of uitlenen. Elke actie van dien aard door de Klant is nietig en levert
wanprestatie op onder deze Overeenkomst.
24.2.De Klant stemt ermee in de Apparatuur te zullen gebruiken en behouden op de werklocatie aangegeven op de eerste pagina van deze
Overeenkomst, tenzij United Rentals schriftelijk goedkeuring verleent voor een alternatief. De schriftelijke goedkeuring van United Rentals
is niet vereist voor tijdelijke wijzigingen in de normale gang van zaken bij de Klant.
25. RECHTEN VAN DERDEN
Geen van de bepalingen van deze Overeenkomst mag worden opgevat als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het
Burgerlijk Wetboek. Personen die geen partij zijn bij deze Overeenkomst kunnen daaraan geen rechten ontlenen en zijn op geen enkele
wijze gerechtigd om rechten of voordelen uit hoofde van deze Overeenkomst af te dwingen.

Algemene voorwaarden

United Rentals B.V.

Pubicatie datum: 17.09.2019

Versie nr: 01

Page 6 of 10

A UNITED RENTALS COMPANY

26. OVERIGE BEPALINGEN
26.1. Een nalaten door United Rentals om strikte nakoming door de Klant te eisen van een of meer bepalingen of voorwaarden van deze
Overeenkomst mag niet worden opgevat als afstand van het recht van United Rentals om strikte naleving te eisen. De Klant heeft de
Overeenkomst nauwkeurig bestudeerd en doet afstand van elk rechtsbeginsel dat bepalingen hierin zou kunnen uitleggen ten nadele
van United Rentals om reden dat laatstgenoemde de opsteller is van de Overeenkomst.
26.2.Afstand van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Overeenkomst of in rechte is uitsluitend geldig indien schriftelijk geschied.
26.3.De Klant zegt toe alle redelijke inningskosten, gerechtelijke kosten en kosten van juridische bijstand, evenals andere door United
Rentals gemaakte kosten bij het innen van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, in verband met het afdwingen
van de bepalingen ervan, of anderszins verband houdend met de Overeenkomst, de Apparatuur of de Diensten, te zullen vergoeden,
ongeacht of een gerechtelijke procedure al dan niet is aangespannen.
26.4.De Klant betaalt alle kosten zonder enige verrekening, aftrek of vordering en doet afstand van alle rechten die hij/zij eventueel heeft ten
aanzien van de opschorting van betalingen.
27. SCHEIDBAARHEID
27.1. Indien een van de bepalingen uit deze Overeenkomst in verband met de uitvoering ervan in ongeacht welk rechtsgebied onwettig,
ongeldig of niet-uitvoerbaar is of wordt, zal die bepaling geacht worden in de meest beperkte mate te zijn gewist.
27.2. Verwijdering van een bepaling ingevolge artikel 27.1 heeft geen gevolgen voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige
bepalingen van deze Overeenkomst.
28. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID
Deze Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen tussen United Rentals en de Klant worden beheerst door Nederlands recht.
Geschillen betreffende deze Overeenkomst, ongeacht of deze voortvloeien uit of in verband met contractuele dan wel niet-contractuele
verplichtingen, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Amsterdam, Nederland. De toepassing van het VNverdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt hierbij uitgesloten.
WAARSCHUWING: Zowel het gebruik van valse identificatie voor het verkrijgen van Apparatuur als het niet-terugbezorgen van de Apparatuur
kan worden beschouwd als diefstal en is onderworpen aan strafrechtelijke vervolging overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit het
Strafrecht.
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[opzettelijk blanco gelaten]
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Schema 2
Diensten
1. Fluid Solutions Services
Algemeen
Klant verstrekt de door United Rentals verzochte accurate metingen, specificaties en begeleidende documentatie ter ondersteuning van
de Diensten in het kader van de Fluid Solutions Services. Tenzij anderszins overeengekomen tussen partijen, moet de Klant: (i) op locatie
beschikken over afdoende hijsapparatuur voor het laden en lossen tijdens het opzetten en demonteren; (ii) rioolafsluiters en afzuigfilters
inbrengen, verwijderen en onderhouden naargelang vereist; (iii) de nodige insluitingsvoorzieningen en matten verstrekken; (iv) de nodige
voorrangsrechten, vergunningen en erfdienstbaarheden verkrijgen; (v) zorgen voor voldoende standplaatsen, waterbronnen en toegang
daartoe; (vi) zorgen voor beheersing van erosie, stank en verkeer, met inbegrip van herstel van de site, waar nodig; (vii) zorgen voor
brandstof en/of voldoende stroom, waaronder kabels, en een elektricien, indien nodig; (viii) de Apparatuur gedurende de Huurperiode
dagelijks inspecteren; (ix) te allen tijde toegang verlenen tot het Fluid Solutions-systeem en zorgen voor een schoon, onbelemmerd
gebied om de Fluid Solutions Services uit te voeren. De Klant bewaart, noch transporteert, gevaarlijke, giftige, radioactieve of besmettelijke
materialen of stoffen in of met de Apparatuur, tenzij de Klant en United Rentals een door beide partijen ondertekende Aanvullende
Overeenkomst betreffende Acuut Gevaarlijke Stoffen zijn aangegaan.
Scope of Fluid Solutions Services; Wijzigingsorders.
De inhoud van Fluid Solutions Services (‘Inhoud’) per afzonderlijke opdracht wordt opgenomen in de Overeenkomst. Tenzij specifiek
overeengekomen ten aanzien van de Inhoud zorgt de Klant dat hij/zij op eigen kosten alle benodigde bouwvergunningen, inspecties en
certificaten verkrijgt en regelt, evenals alle nodige vergunningen en toestemmingen om de Fluid Solutions Services uit te voeren.

A)

B)

Indien de scope van United Rentals ook de bediening van de Apparatuur omvat, is de volgende procedure voor wijziging van
de bestelling van toepassing: (i) Indien de soort vloeistof, met inbegrip van de bestanddelen en andere karakteristieken
ervan (zoals viscositeit, troebelheid), het volume of de stroomsnelheid (ongeacht of dat het gevolg is van het weer of andere
factoren waarover United Rentals redelijkerwijs geen controle heeft) fundamenteel wijzigt, zal United Rentals de Klant in kennis
stellen van de noodzaak een wijzigingsorder op te stellen. De Klant onderkent dat in verband met de locatie en/of aard van
de werkzaamheden, het essentieel is dat United Rentals zo snel mogelijk kan reageren om lekkage of een ander incident te
voorkomen. Om die reden wijst de Klant een of meer bevoegde vertegenwoordigers aan die alle uren en dagen van het jaar
bereikbaar zijn van United Rentals om te kunnen reageren op het verzoek van laatstgenoemde om een wijzigingsorder te
verstrekken; (ii) de Klant stemt ermee in dat de mondelinge of schriftelijke goedkeuring (via e-mail, tekstbericht of anderszins) van
die vertegenwoordiger een bindende overeenkomst tot betaling van de wijzigingsorder vormt; en (iii) de Klant stemt ermee in dat,
indien de bevoegde vertegenwoordiger niet beschikbaar is, United Rentals de maatregelen mag nemen die ze in redelijkheid het
effectiefst acht voor beperking van een lekkage, incident of ongeluk, en dat de Klant bij gebreke van een reactie zijner-/harerzijds
op het verzoek van United Rentals om een wijzigingsorder te verstrekken, het recht verbeurt om naderhand de geldigheid van de
wijzigingsorder te betwisten.
Indien de Klant de Apparatuur bedient, is de volgende procedure voor wijziging van de bestelling van toepassing: (i) de Klant
is verplicht toezicht te houden op de Apparatuur en deze te bedienen om zeker te stellen dat dit naar behoren geschiedt en om
problemen te kunnen aanpakken. De Klant is verplicht om gekwalificeerd en getraind personeel in te zetten voor de bediening
van het systeem; (ii) indien analytische tests moeten worden uitgevoerd, is de Klant verplicht te zorgen dat de benodigde
monsters worden genomen en geanalyseerd; indien wijzigingen in het systeem nodig zijn, is de Klant verplicht contact op te
nemen met United Rentals om zeker te stellen dat de geplande wijzigingen geen negatieve gevolgen hebben voor het systeem
of de Apparatuur; en (iii) United Rentals is beschikbaar voor advies tegen het dan geldende uurtarief plus eventuele aanvullende
transport- en verblijfskosten of dagvergoeding.

2. Power en HVAC Services. Ingeval de Klant heeft verzocht om tijdelijke stroomvoorzieningen en HVAC-diensten geeft hij/zij hierbij
toestemming aan United Rentals om een externe technicus in te zetten voor het uitvoeren van installatie- en aansluitdiensten voor de
Apparatuur. Tenzij partijen schriftelijk (hetgeen ook per e-mail omvat) anders zijn overeengekomen, dient de Klant (i) gedurende de
Huurperiode alle Apparatuur dagelijks te inspecteren; (ii) de Apparatuur te ontsmetten ter verwijdering van chemische of gevaarlijke stoffen;
(iii) alle benodigde vergunningen en reglementaire inspecties te verkrijgen en te regelen; (iv) vuile luchtfilters op alle luchtsystemen en
airconditioners te vervangen; (v) alle gehuurde Apparatuur respectievelijk op of van aanhangers te laden of te lossen (waar van toepassing);
(vi) voorafgaand aan de buitenbedrijfstelling van de Apparatuur alle brandstof uit aanvullende tanks te verwijderen; (vii) alle generatoren,
boilers of brandstoftanks (opnieuw) te vullen; (viii) dagelijks het oliepeil van de generator te controleren en registreren; (ix) United Rentals toe
te staan elke 250 uur op alle Apparatuur serviceonderhoud te plegen; (x) een gekwalificeerde elektricien in te zetten voor het aansluiten/
loskoppelen van de Apparatuur op/van het elektriciteitsnet.
3. Scaffolding Services. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de Klant (i) een schoon, onbelemmerd en veilig gebied
voorzien voor de uitvoering van Steigerdiensten; (ii) waar nodig werkvloeren, wandbeugels en vangrails verplaatsen voor voltooiing van de
Steigerdiensten; (iii) voetplaten, netten en/of koppeltouwen aanbrengen; (iv) de Apparatuur onderhouden en gebruiken overeenkomstig alle
toepasselijke wet- en regelgeving en de veiligheidsvoorschriften en instructies van de fabrikant; (v) alle andere personen dan werknemers van
United Rentals weghouden bij de Apparatuur tijdens de opbouw en het afbreken ervan; (vi) redelijke maatregelen nemen om alle gebouwen,
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eigendommen en terreinen te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gras en groenvoorziening; (vii) bij uitsluiting
verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van alle benodigde en vereiste valbeveiliging aan werknemers en anderen die de Apparatuur
gebruiken, overeenkomstig alle toepasselijke wet- en regelgeving; en (viii) bij uitsluiting verantwoordelijk zijn om te bepalen of de grond, het
beton, het dak of de structuur waarop de Apparatuur is geïnstalleerd de lasten, mensen en alle op de Apparatuur gebruikte en geplaatste
materialen kan/kunnen dragen. Daarnaast is de Klant verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen in verband
met de Steigerdiensten. Na voltooiing van de installatie dient de Klant een door United Rentals verstrekt ‘Customer Acceptance Certificate’
(aanvaardingscertificaat van de klant) te ondertekenen.
4. Tool Services. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen dient de Klant (i) een veilige plaats te voorzien voor de
aanhangwagen voor de duur van het project; (ii) stroom te verschaffen om de aanhangwagen van elektriciteit te voorzien (generator of
elektriciteitsnet); (iii) een bouwsteiger rond de aanhanger te plaatsen als de site geen gebruik maakt van de ladder van de aanhanger;
(iv) United Rentals voorafgaand aan de levering informatie te verschaffen betreffende toegangsvereisten, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot locatie specifieke categorieën, drugtestvereisten, regels inzake vermoeidheid e.d., (v) United Rentals een lijst te verschaffen van
werknemers die bevoegd zijn om gereedschap in- en uit te checken en/of die de aanvulling/verwijdering van inventaris mogen vragen.
5. Trench Services. Het greppel-/stutsysteem (het ‘Systeem’) moet worden gebruikt conform de getabelleerde gegevens van de fabrikant
die daartoe zijn aangereikt. United Rentals geeft geen enkele garantie en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke
gegevens. Indien United Rentals een waarnemer op locatie inzet (de ‘Waarnemer’) om de installatie van het Systeem te overzien, ontslaat
noch de aanwezigheid van die Waarnemer op de werkplaats, noch de levering van de Greppeldiensten door United Rentals de Klant
van, en de Klant aanvaardt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor, de bouwmiddelen, -methoden, -sequentie, -technieken en
-procedures die nodig zijn om de Apparatuur te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opbouw, de installatie, het solderen,
het onderhoud, de afbuiging, het afvoeren van water uit en de verwijdering van het Systeem overeenkomstig de vereisten van deze
Overeenkomst en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving.
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