Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Euroweld B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4704 RK)
Roosendaal aan de Belder 7.
I.

Algemeen

Artikel 1 Definities
Lid 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- "Euroweld": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euroweld B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te (4704 RK) Roosendaal aan de Belder 7;
- "wederpartij": degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de
gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Lid 2
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden
daaronder verstaan zowel de door Euroweld geleverde zaken als door haar geleverde
diensten.
Lid 3
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “leveren” en/of “levering”,
wordt daarmee met betrekking tot huurovereenkomsten tevens bedoeld de
terbeschikkingstelling zoals bedoeld in artikel 7:203 BW.
Lid 4
Daar waar in deze algemene voorwaarden of een tussen Euroweld en de wederpartij
gesloten overeenkomst wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding dient
een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de Internationale Kamer van
Koophandel laatstelijk gepubliceerde Incoterms.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Lid 1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen Euroweld en
de wederpartij deze "algemene voorwaarden" van toepassing.
Lid 2
Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende)
overeenkomsten tussen Euroweld en de wederpartij waarbij de toepasselijkheid van deze
"algemene voorwaarden" niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
Lid 3
De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, welke afwijzing door de wederpartij wordt
aanvaard.
Lid 4

Eventuele wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen en gelden slechts voor het specifieke
geval waarop die wijzigingen en afwijkingen betrekking hebben.
Lid 5
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van een tussen Euroweld en de
wederpartij gesloten overeenkomst nietig of anderszins niet afdwingbaar mocht zijn, blijven
de overige bepalingen daarvan onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval hun
uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een bepaling die de nietige
bepaling zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3 Aanbiedingen
Lid 1
Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn voor Euroweld vrijblijvend tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten, en zijn gebaseerd op levering onder normale
omstandigheden en in normale werktijden.
Lid 2
Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Euroweld het recht het aanbod
binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Lid 3
Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door Euroweld verstrekte gegevens zijn aan
wijziging onderhevig zonder voorafgaande bericht en binden Euroweld niet.
Lid 4
Tekeningen, afbeeldingen, catalogi en verdere door Euroweld verstrekte gegevens blijven
immer eigendom van Euroweld.
Lid 5
De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door de wederpartij verstrekte opdracht door
Euroweld schriftelijk is bevestigd, dan wel Euroweld uitvoering aan de overeenkomst geeft.
Partijen zijn gerechtigd ook op andere wijze totstandkoming van de overeenkomst tussen
hen te bewijzen.
Lid 6
Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten van Euroweld
zijn voor Euroweld niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk
door Euroweld worden bevestigd.
Artikel 4 Aard en omvang van de overeenkomst
Lid 1
Voor de aard en omvang van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Euroweld, en
bij gebreke daarvan de aanbieding van Euroweld, bindend. Bij gebreke van een aanbieding
zijn partijen vrij de aard en de omvang van de overeenkomst op andere wijze te bewijzen.
Lid 2

De overeenkomst bevat alleen de levering van die goederen die uitdrukkelijk zijn
overeengekomen.
Lid 3
Aan enige afwijking van of aanvulling op de omvang en aard van de overeenkomst zoals
omschreven in de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan de aanbieding van Euroweld,
is Euroweld niet gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
In het laatste geval is Euroweld gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering
levertijd, alsmede andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen aan de
overeengekomen wijzigingen.
Indien een dergelijke aanvulling of afwijking leidt tot een langere levertijd is Euroweld in geen
geval aansprakelijk voor boetes en/of schade wegens termijnoverschrijding.
Artikel 5 Prijs
Lid 1
Tenzij tussen Euroweld en de wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen
of in deze algemene voorwaarden elders anders bepaald, zijn de door Euroweld opgegeven
prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief
omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en
exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering, al welke kosten voor
rekening van de wederpartij zijn.
Euroweld zal geen vrijstelling voor welke belasting of heffing dan ook erkennen, tenzij de
wederpartij Euroweld een deugdelijke certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting
ter hand stelt.
Lid 2
De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment
kostenbepalende factoren.
Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering
de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen
en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door
toeleveringsbedrijven aan Euroweld berekende prijzen, wijzigingen ondergaan, is Euroweld
gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
Lid 3
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen van Euroweld aangegeven in Euro.
Het koersrisico komt ten laste van de wederpartij.
Lid 4
Indien de prijs is vastgesteld in andere valuta dan in Euro, zal het met deze prijs
corresponderende bedrag in Euro op het moment van betaling niet lager zijn dan de prijs in
Euro op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zou zijn geweest.
Lid 5
Alle goederen die door of vanwege de wederpartij aan Euroweld zijn opgedragen en die
Euroweld boven de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheden en/of soorten heeft
geleverd, dan wel boven de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden heeft

gepresteerd, worden als meerwerk naar rato boven de overeengekomen prijzen in rekening
gebracht tegen de op dat moment bij Euroweld geldende prijzen/tarieven.
Artikel 6 Levertijd
Lid 1
De levertijd, waaronder in voorkomend geval begrepen de overeengekomen termijn
waarbinnen overeengekomen werkzaamheden worden voltooid, gaat in op het laatste der
navolgende tijdstippen:
a) De dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b) De dag van ontvangst door Euroweld van de voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke bescheiden, gegevens, goedkeuringen en al het andere voor de levering
benodigd materiaal e.d.
c) De dag van ontvangst door Euroweld van hetgeen volgens de overeenkomst door de
wederpartij bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Lid 2
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Euroweld schriftelijk in gebreke te
worden gesteld.
Lid 3
Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht is Euroweld
gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd,
geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, en betaling te vorderen terzake van de wel
uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de
wederpartij te betalen.
Lid 4
Indien de levering wegens een niet aan Euroweld toerekenbare omstandigheid, anders dan
in het voorgaande lid, wordt vertraagd, zal/zullen de overeengekomen prijs/prijzen door
Euroweld worden gefactureerd en door de wederpartij dienen te worden betaald als ware
tijdig geleverd.
Lid 5
Indien Euroweld ten gevolge van een vertraging zoals in voorgaande leden bedoeld
genoodzaakt is zaken terug te nemen of op te slaan, zal Euroweld in dat geval gerechtigd
zijn, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel, de wederpartij per
maand een bedrag ter grootte van 2 % van de prijs van die zaken in rekening te brengen.
Lid 6
Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn
afgenomen, blijven deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, doch
is Euroweld tevens gerechtigd in dat geval de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
te ontbinden en volledige schadevergoeding te vorderen, dan wel in rechte bevrijding van
haar verbintenis te vorderen.
Lid 7

Indien bij een overeengekomen levering van soortzaken deze na het verstrijken van de
leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, is Euroweld gerechtigd de voor
aflevering bestemde zaken aan te wijzen, in welk geval Euroweld, na verwitting aan de
wederpartij, nog slechts tot aflevering van deze zaken verplicht is, onverminderd haar
bevoegdheid tot aflevering van andere zaken die aan de verbintenis beantwoorden en
onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde.
Artikel 7 Levering
Lid 1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden,
in welk geval de zaken worden geacht door Euroweld te zijn geleverd en door de wederpartij
te zijn aanvaard zodra de zaken aan de wederpartij zijn aangeboden en/of zodra de zaken in
of op het vervoermiddel zijn geladen.
Lid 2
Indien in voorkomend geval franco levering is overeengekomen, worden de zaken geacht
door Euroweld te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard zodra de zaken aan
het door de wederpartij opgegeven afleveringsadres zijn bezorgd.
Lid 3
Indien in voorkomend geval levering in gedeelten plaatsvindt, zal iedere deellevering als een
afzonderlijke transactie met alle eraan verbonden rechtsgevolgen worden beschouwd.
Euroweld is gerechtigd iedere deellevering afzonderlijk te factureren.
Artikel 8 Overgang risico
De te leveren zaken zijn voor rekening en risico van de wederpartij vanaf de levering zoals
bedoeld in het voorgaande artikel.
Artikel 9 Transport
Lid 1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de wijze van transport, expeditie, verpakking
e.d. door Euroweld worden bepaald zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid voor
Euroweld uit voortvloeit.
Lid 2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor rekening en
risico van de wederpartij, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle
transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport
voor rekening en risico van de verzender komt.
Artikel 10 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze "algemene voorwaarden" verstaan iedere van de wil van
Euroweld onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming
van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog,

oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en-/of ernstige storing in het bedrijf van Euroweld of van haar
leverancier(s).
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Lid 1
Euroweld behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde
zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
Lid 2
Indien Euroweld in het kader van de met de wederpartij gesloten overeenkomst ten behoeve
van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de
voorbehouden eigendom eveneens totdat de wederpartij ook deze vordering van Euroweld
geheel heeft voldaan.
Lid 3
De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die Euroweld
jegens de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of
meer van zijn verplichtingen jegens Euroweld.
Lid 4
Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag
deze de zaken niet verpanden of anderszins bezwaren dan wel aan een derde enig ander
recht daarop verlenen.
Lid 5
De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Euroweld te bewaren.
Lid 6
De wederpartij is verplicht om de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen
brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen
van deze verzekeringen op eerste verzoek aan Euroweld ter inzage te geven.
Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van de
genoemde verzekeringen zullen, zodra Euroweld te kennen geeft dit te wensen, door de
wederpartij aan Euroweld worden verpand op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239
BW, dit tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Euroweld op de wederpartij uit
welken hoofde dan ook.
Lid 7
De wederpartij is verplicht om tijdens de duur van de voorbehouden eigendom Euroweld
onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging, haar faillissement, aanvraag
om (voorlopige) surséance van betaling, alsmede om aan de beslagleggende deurwaarder,
curator, bewindvoerder of andere betreffende partij onverwijld mededeling te doen van het
aan Euroweld toekomende eigendomsvoorbehoud.
Lid 8

De wederpartij is verplicht om voor de door van de voorbehouden eigendom de zaken niet
anders dan op zodanige wijze aan de ondergrond te verbinden, dat deze zonder
beschadigingen van de ondergrond verwijderd kunnen worden. Het is de wederpartij
uitdrukkelijk verboden om voor de duur van de voorbehouden eigendom de zaken aard- of
nagelvast aan de ondergrond te verbinden.
Lid 9
Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Euroweld
tekortschiet of Euroweld goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen
tekort zal schieten, is Euroweld gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
zaken terug te nemen. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de
marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dat de oorspronkelijke koopprijs, verminderd
met de op de terugneming gevallen kosten.
Artikel 12 Overdracht van rechten en verplichtingen
De wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euroweld niet
gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen of met enig (beperkt) recht te bezwaren.
Artikel 13 Betaling
Lid 1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in de navolgende leden van
dit artikel bepaalde dienen betalingen aan Euroweld netto binnen 30 dagen na factuurdatum
plaats te vinden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
Lid 2
Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking plaats te vinden op de
wijze zoals is overeengekomen.
De wederpartij is nimmer gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, dan
wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op Euroweld.
Lid 3
In afwijking van het voorgaande lid bepaalde geldt ingeval met een van de wederpartijen
gesloten huurovereenkomst, dat de wederpartij niet gerechtigd is zich terzake van de
huurpenningen op enigerlei wijze op opschorting en/of verrekening en/of korting te beroepen,
behoudens het recht van de wederpartij om eventuele gebreken, voorzover het gaat om
gebreken die Euroweld bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of had behoren te
kennen, indien op Euroweld de verplichting tot het verhelpen daarvan mocht rusten en
Euroweld in de nakoming daarvan in verzuim mocht zijn geraakt, zelf te (laten) verhelpen en
om de daarvoor gemaakte kosten, voorzover deze redelijk waren, op Euroweld te verhalen,
desgewenst door deze in mindering op de huurprijs te brengen.
Lid 4
Euroweld is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
Lid 5

Indien door Euroweld betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in termijnen wordt
toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag van de vergoeding gelijk met de
eerste termijn opeisbaar zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 6
Eventuele kosten voor rekening van Euroweld, voorgeschoten door de wederpartij, worden
verrekend bij betaling van de laatste termijn.
Lid 7
Euroweld is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met levering voort te gaan, van
de wederpartij afdoende zekerheid voor de nakoming van alle, dan wel een gedeelte van zijn
betalingsverplichtingen te verlangen.
Lid 8
Euroweld is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien de wederpartij in gebreke is
in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel niet voldoet aan zijn verplichting tot
zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens
Euroweld, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd
het recht van Euroweld de overeenkomst in dat geval te ontbinden en/of volledige
schadevergoeding te vorderen en onverminderd de in dat geval overigens aan Euroweld
toekomende rechten.
Lid 9
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, strekken alle betalingen, hoe ook genaamd,
van de wederpartij in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom waarbij, in geval
meerdere facturen of termijnen onbetaald zijn gebleven, de betaling in de eerste plaats strekt
in mindering van de hoofdsom van de factuur of termijn van de oudste datum.
Lid 10
Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege
in verzuim en aan Euroweld zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de
onbetaalde factuur/facturen of termijn/termijnen een rente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke handelsrente zoals bedoeld in art. 6:119a BW.
Lid 11
Indien de wederpartij ingevolge het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde in verzuim
geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Euroweld op de wederpartij openstaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar.
Lid 12
In geval van betaling door middel van wissels en/of cheques komen wissel- en
chequekosten ten laste van de wederpartij. Het zelfde geldt voor kosten van remboursement.
Artikel 14 Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Lid 1
Alle door Euroweld in verband met de invordering van vorderingen op de wederpartij te
maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij,

waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend naar rato van de te vorderen
hoofdsom dan wel naar rato van de waarde van de anderszins van de wederpartij te
vorderen prestatie, op de wijze zoals hierna aangegeven, met dien verstande dat deze
minimaal € 100,-- zullen bedragen, alsmede met dien verstande dat Euroweld te allen tijde
gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, voor
zover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze berekende bedrag.
Buitengerechtelijke kosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom dan wel over de
waarde van anderszins van de wederpartij te vorderen prestatie en wel als volgt:
over de eerste €2.950,-15 %
over het meerdere tot € 5.900,-10 %
over het meerdere tot € 14.750,-8%
over het meerdere tot € 59.000,-5%
over het meerdere boven €59.000,-3%
Artikel 15 Garantie en reclame
Lid 1
Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, staat Euroweld, met
inachtneming van de hiernavolgende beperkingen, gedurende een periode van maximaal
twaalf maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen,
in dier voege dat, indien deze niet aan de overeenkomst beantwoorden, Euroweld alsnog het
ontbrekende zal afleveren, dan wel het ondeugdelijk afgeleverde door een deugdelijke zaak
zal vervangen, mits Euroweld hieraan redelijkerwijs kan voldoen, in welk ander geval
Euroweld de wederpartij voor de ondeugdelijke geleverde zaken/goederen zal crediteren,
een en ander tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te
rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de wederpartij redelijkerwijs met de
ongedaanmaking rekening had dienen te houden teniet of achteruit is gegaan doordat de
wederpartij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.
Lid 2
De wederpartij dient geleverde zaken onmiddellijk na levering op volledigheid en deugdelijkheid,
waaronder eventuele manco's, te onderzoeken. Onder manco wordt in de zin van deze
algemene voorwaarden begrepen dat de hoeveelheid of het aantal colli niet correspondeert met
de op de afleveringsbon genoemde hoeveelheid of aantal colli.
Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken, waaronder mancomeldingen,
dienen schriftelijk binnen 24 uur na levering te geschieden, welke termijn als vervaltermijn te
gelden heeft.
Lid 3
Reclames van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na
constatering te geschieden tot ultimo 30 dagen na levering, welke beide termijnen als
vervaltermijn te gelden hebben.
Lid 4
Reclames terzake van door Euroweld verzonden facturen dienen binnen 8 dagen na
factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 5

In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels
van het geleverde is gemaakt.
Lid 6
Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt op levering van
gebruikte materialen of gebruikte producten geen garantie gegeven.
Lid 7
Indien de wederpartij aan Euroweld producten dan wel grondstoffen ter bewerking verstrekt, ziet
de in dit artikel bedoelde garantie alleen op de deugdelijkheid van de uitvoering van de
bewerking.
Lid 8
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de nakoming van de
garantieverplichting van Euroweld uitsluitend binnen Nederland.
Lid 9
De garantie geldt slechts, indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Euroweld heeft
voldaan. Daarnaast is Euroweld tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien
de door haar geleverde zaken inmiddels zijn verwerkt.
Lid 10
Euroweld is tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de wederpartij zich
niet strikt aan de aanbevelingen van Euroweld en de gebruiks- en montagevoorschriften van de
fabrikant en/of leverancier(s) van Euroweld heeft gehouden of zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Euroweld enige wijziging aan het door Euroweld geleverde heeft aangebracht
of dit door derden heeft laten doen.
Lid 11
Voor de door Euroweld geleverde, maar door haar van derden betrokken goederen, geldt het in
dit artikel bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de leverancier van die goederen
aan Euroweld garantie heeft gegeven.
Lid 12
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie of leidinggevende
ondergeschikten van Euroweld geldt de voldoening van de garantieverplichting van Euroweld
als enige schadevergoeding. Tot het voldoen van enige andere schadevergoeding, in welke
vorm dan ook, is Euroweld niet gehouden.
Artikel 16 Retourzendingen
Lid 1
Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming door Euroweld
aangenomen, mits dit franco geschiedt.
Lid 2
Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt niet automatisch goedkeuring door
Euroweld in.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
Lid 1
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van deze algemene voorwaarden is Euroweld
nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove
schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Euroweld.
Lid 2
Onverminderd het in het voorafgaande lid bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Euroweld
voor bedrijfsschade of andere indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.
Lid 3
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal ingeval van een eventuele
aansprakelijkheid van Euroweld een op haar rustende verplichting tot schadevergoeding te
allen tijde beperkt zijn tot maximaal €30.000,--.

Lid 4
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht van de
wederpartij op Euroweld één jaar na het ontstaan van de schade of een begin daarvan.
Artikel 18 Vrijwaring
Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de directie of leidinggevende
ondergeschikten van Euroweld is de wederpartij gehouden tot schadeloosstelling van Euroweld
voor alle kosten, schade en interesten, die voor Euroweld mochten ontstaan als direct of indirect
gevolg van rechtsvorderingen, die door derden terzake van dan wel als gevolg van de
uitvoering van de overeenkomst tegen Euroweld worden ingesteld. De wederpartij is uit hoofde
van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Euroweld.
Artikel 19 Intellectuele eigendom
De wederpartij vrijwaart Euroweld voor alle kosten, onkosten of verliezen als gevolg van
schending van octrooien, intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken voortvloeiend uit
de uitvoering van een ontwerp, specificaties of instructies van de wederpartij.
De wederpartij zal Euroweld onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere actie of dreigende
actie op basis van zo een vermeende schending en de wederpartij zal Euroweld de
mogelijkheid bieden desgewenst deel te nemen aan een eventuele actie c.q. verweer tegen
eventuele aanspraken van derden terzake.
Artikel 20 Bewijs van administratie
Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van de overeenkomst de in de administratie
van Euroweld voorkomende gegevens beslissend.
Artikel 21 Opschorting en ontbinding
Lid 1

Onverminderd het in de voorgaande artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is
Euroweld gerechtigd, indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één van
zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen Euroweld en wederpartij gesloten overeenkomst,
indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij aan zijn verplichtingen uit voornoemde
overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele,
stillegging, liquidatie van de wederpartij, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille)
verpanding van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of
bedrijfsvorderingen van de wederpartij, hetzij zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze, voor
zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van Euroweld op vergoeding van de
door haar geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.

Lid 2
In geval van ontbinding, als in het vorige lid bedoeld, wordt de aan Euroweld verschuldigde
overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds betaald is en van de door
Euroweld nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
Lid 3
Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die Euroweld op
dat moment op de wederpartij heeft terstond volledig opeisbaar zijn.
Artikel 22 Bescherming persoonsgegevens
Lid 1
De wederpartij kan in het kader van de werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan
wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over de wederpartij en/of personen die verbonden
zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor de wederpartij (laten) verwerken door Euroweld.
Euroweld zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de
risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich
meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of
infrastructuur van de wederpartij bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Lid 2
Euroweld gaat zorgvuldig om met de door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de wederpartij, en worden niet aan derden
verstrekt, behoudens in het kader van de werkzaamheden en/of de gevallen waarin de
wederpartij hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een
rechterlijke uitspraak verplicht is.
Lid 3
Ingeval van een Datalek zal de wederpartij, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is,
medewerking verlenen aan Euroweld zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende
meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.
Lid 4
De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Euroweld

voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven
door Opdrachtgever van de AVG.
Artikel 23 Nederlandse tekst bindend
Indien van de onderhavige algemene voorwaarden in een buitenlandse taal gestelde versies
zijn of worden opgemaakt zal in geval van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in
geval van verschil van mening over de interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst en
interpretatie daarvan beslissend zijn.
Artikel 24 VN Koopverdrag
De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61
(VN Koopverdrag) op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomsten waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 25 Geschillen/toepasselijk recht
Lid 1
Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.
Lid 2
Met inachtneming van het bepaalde in art. 108, lid 2 Rv., zullen alle geschillen bij uitsluiting van
iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het
arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, Nederland,
onverminderd het recht van Euroweld om de wederpartij voor de volgens de gewone regelen
van het recht bevoegde rechter te dagen.
II.

Huur en verhuur van roerende zaken

De hiervoor opgenomen artikelen 1 t/m 23 van deze algemene voorwaarden zijn tevens van
toepassing op alle door Euroweld met een wederpartij gesloten huurovereenkomsten.
In aanvulling op de hiervoor opgenomen artikelen zijn op deze huurovereenkomst tussen
Euroweld en een wederpartij ook de navolgende bepalingen van toepassing, met dien
verstande dat in geval van tegenstrijdigheid met de hiervoor opgenomen artikelen, de
bepalingen van dit hoofdstuk II (Huur en verhuur) prevaleren.
Artikel 26 Huurperiode
Lid 1
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de in de betreffende overeenkomst genoemde
periode. Bij gebreke daarvan geldt de huurovereenkomst als te zijn aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Lid 2
De huurovereenkomst vangt aan op de dag van levering zoals bedoeld in artikel 7 (Levering
en aanvaarding) van deze algemene voorwaarden.

Lid 3
In geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is ieder van partijen gerechtigd de
huurovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn van dag tot dag op te zeggen.
De huurovereenkomst eindigt in dat geval op de dag, waarop het gehuurde met alle voor de
inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen ter plaatse van de door Euroweld aangewezen
opslaglocatie van Euroweld, is geretourneerd en door Euroweld aanvaard.
Lid 4
Indien een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan eindigt de
huurovereenkomst van rechtswege op de laatste dag van de overeengekomen periode
zonder dat daarvoor enige opzegging door Euroweld of de wederpartij is vereist.
Lid 4
Enige verhindering aan de zijde van de wederpartij om van het gehuurde goed gebruik te
maken zal, zelfs in geval van overmacht, niet van invloed zijn op de duur van de
huurovereenkomst, noch op de verschuldigdheid van de huurtermijnen.
Artikel 27 Huurprijs
Lid 1
De huurprijs wordt berekend per dag, waarbij een gedeelte van een dag als één dag wordt
berekend. Indien de duur van de huurovereenkomst minder dan één werkdag bedraagt, is
ten minste een huurprijs verschuldigd gelijk aan de huurprijs over één werkdag.
Lid 2
Bij de berekening van de huurprijs wordt uitgegaan van vijf werkdagen, respectievelijk 40
draaiuren per week. Indien het gehuurde is uitgerust met een urenteller wordt, bij
overschrijding van het aantal van 40 draaiuren per week, voor ieder uur waarmee het aantal
van 40 draaiuren wordt overschreden, 1/8 van de overeengekomen huurprijs per dag in
rekening gebracht, dit per dag tot een maximum van twee maal de overeengekomen
huurprijs per dag.
De wederpartij is verplicht Euroweld terstond te waarschuwen indien de urenteller niet, of
niet naar behoren functioneert.
Indien het gehuurde niet is uitgerust met een urenteller wordt bij semi-continu gebruik de
overeengekomen huurprijs per dag verhoogd met 20 % en wordt bij vol-continu gebruik twee
maal de overeengekomen huurprijs per dag in rekening gebracht.
De wederpartij is verplicht Euroweld B.V. te informeren indien het gehuurde semi- of volcontinu wordt gebruikt.
Lid 3
In de huurprijs zijn niet begrepen:
- kosten van transport, die van transportverzekering daaronder begrepen;
- de kosten van installatie van het gehuurde;
- de kosten van door of namens Euroweld te verrichten reparaties, behoudens voor zover
deze op grond van deze algemene voorwaarden voor rekening van Euroweld komen;
- de kosten van door of namens Euroweld te houden toezicht op het gehuurde;
- de prijzen van door Euroweld aan de wederpartij ter beschikking te stellen brandstoffen,
bedrijfsstoffen e.d.;
- de omzetbelasting.

De hiervoor bedoelde kosten worden door Euroweld apart aan de wederpartij in rekening
gebracht.
Artikel 28 Waarborg
Euroweld is te allen tijde gerechtigd, ook na aanvang van de huurovereenkomst, van de
wederpartij een waarborgsom of bankgarantie te verlangen tot zekerheid van de nakoming
door de wederpartij van diens verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst.
De waarborgsom zal na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat het gehuurde door
de wederpartij aan Euroweld in goede en deugdelijke staat is geretourneerd, onder aftrek
van eventueel voor rekening van de wederpartij komen de kosten, aan de wederpartij
worden geretourneerd.
Over een door de wederpartij gestorte waarborgsom wordt geen rente vergoed.
De wederpartij is niet gerechtigd een gestelde waarborgsom of bankgarantie in mindering te
brengen of te verrekenen met enige door de wederpartij aan Euroweld verschuldigde
betaling.
Artikel 29 Teruggave
Lid 1
De wederpartij is verplicht het gehuurde op de laatste dag van de huurovereenkomst in
dezelfde goede staat, behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik, als bij aanvang
van de huurovereenkomst aan Euroweld te retourneren door levering tijdens openingsuren
op de door Euroweld aangewezen opslaglocatie van Euroweld.
Lid 2
Indien de wederpartij het gehuurde niet op de laatste dag van de huurovereenkomst aflevert,
zoals in het voorgaande lid bedoeld, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en,
onverminderd de in dat geval overigens aan Euroweld toekomende rechten, voor iedere dag
dat dit verzuim voortduurt tot en met de dag waarop het gehuurde alsnog aan Euroweld
wordt terug geleverd, een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 150 % van de
overeengekomen huurprijs per dag.
Lid 3
De wederpartij dient het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst in goede staat,
deugdelijk functionerend en gereinigd aan Euroweld te retourneren.
In het andere geval zijn de kosten van reiniging en eventuele reparaties die Euroweld dan
dient te maken, voor rekening van de wederpartij.
Lid 4
Materiaal dat niet wordt terug geleverd bij beëindiging van de huurovereenkomst zal aan de
wederpartij worden doorberekend tegen de dan geldende nieuwwaarde vermeerderd met
eventuele huurderving.

Artikel 30 Gebruik
Lid 1

De wederpartij is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan
krachtens de huurovereenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
Lid 2
Het is de wederpartij verboden de inrichting of de gedaante van het gehuurde geheel of
gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Euroweld, waarbij onder verandering tevens wordt verstaan het
veranderen van de kleur van het gehuurde of het op enige andere wijze veranderen van het
uiterlijk dat het gehuurde oplevert.
Lid 3
De wederpartij dient het gehuurde na levering op volledigheid en deugdelijkheid te
controleren en eventuele gebreken binnen 24 uur na levering aan Euroweld te melden, bij
gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het gehuurde in goede staat te hebben
ontvangen.
Lid 4
De wederpartij dient zich er vóór de aanvang van de huurovereenkomst van te gewissen of
voor het gebruik van het gehuurde overeenkomstig de overeengekomen bestemming
vergunningen en/of ontheffingen benodigd zijn en, zo ja, op welke punt. De wederpartij is zelf
verantwoordelijk voor het verkrijgen van dergelijke vergunningen en/of ontheffingen. Een niet
of niet meer kunnen beschikken over, of een intrekking van dergelijke vergunningen en/of
ontheffingen wordt in het kader van de huurovereenkomst niet als een gebrek van het
gehuurde aangemerkt, zoals bedoeld in artikel 7:204 BV en komt voor risico van de
wederpartij. Dit zal voor de wederpartij geen grond geven de huurovereenkomst te (doen)
ontbinden of nietig te (doen) verklaren of enige aanspraak of actie tegen Euroweld in of
buiten rechte te richten.
Lid 5
Indien en voorzover krachtens enige benodigde of verkregen vergunning of ontheffing of
krachtens enig ander overheidsvoorschrift in of aan het gehuurde aanpassingen
respectievelijk voorzieningen dienen te worden aangebracht met het oog op de (aard van)
het gebruik van het gehuurde, wordt dit in het kader van de huurovereenkomst niet als
gebrek van het gehuurde aangemerkt zoals bedoeld in artikel 7:204 BW en komen deze
aanpassingen respectievelijk voorzieningen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij
zal deze voorzieningen respectievelijk aanpassingen slechts mogen aanbrengen na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Euroweld. Euroweld is niet aansprakelijk voor de
kosten van dergelijke aanpassingen respectievelijk voorzieningen of andere daarmee
samenhangende schade.
Lid 6
De wederpartij is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat niet in strijd wordt
gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift,
alsmede dat geen gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal
of kan worden ingetrokken.
De wederpartij zal zich voorts houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen
vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven, die belast zijn of worden met de
levering van elektriciteit e.d. en/of de transport daarvan en/of de meting daarvan.

Lid 7
De wederpartij is verplicht het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de door Euroweld
gegeven gebruiksvoorschriften en handleidingen.
Lid 8
De wederpartij is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken dat geen schade aan het
milieu, in welke vorm dan ook, ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan. De wederpartij is
gehouden genoegzaam voorzorgsmaatregelen hiertegen te nemen. Bij enig handelen of
nalaten in strijd met deze verplichtingen is de wederpartij jegens Euroweld gehouden tot
tijdige, behoorlijke en volledige opruiming van de daardoor veroorzaakte verontreiniging tot
het de desbetreffende regelgeving en overheid verlangde niveau, op de door de
desbetreffende regelgeving en overheid verlangde wijze. De wederpartij zal in een dergelijk
geval jegens Euroweld en derden volledig aansprakelijk zijn voor de daardoor ontstane
schade van Euroweld en derden. De wederpartij vrijwaart Euroweld van alle kosten en
schade in dat verband.
Lid 9
De wederpartij is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade
aan, in of door het gehuurde, al dan niet als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere
weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage e.d.
Indien zich niettemin enige schade aan het gehuurde mocht voordoen, dient de wederpartij
Euroweld daarvan terstond behoorlijk van op de hoogte te stellen en is de wederpartij
daarvoor jegens Euroweld en jegens daardoor getroffen derden volledig aansprakelijk. De
wederpartij vrijwaart Euroweld van alle aanspraken van derden, waaronder medewerkers
van de wederpartij, in dat verband.
Lid 10
Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euroweld verboden
om het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in enige vorm in
gebruik of medegebruik te geven, danwel (de huur van) het gehuurde in te brengen in een
(andere) vennootschap of rechtspersoon.
Het is de wederpartij verboden het gehuurde of enig deel daarvan te verpanden of op
enigerlei andere wijze te bezwaren met enig beperkt recht of anderszins.
Lid 11
Het is de wederpartij verboden het gehuurde of enig onderdeel daarvan te verplaatsen of te
doen verplaatsen buiten het bedrijfspand van de wederpartij aan het in de huurovereenkomst
genoemde adres.
Het is de wederpartij voorts verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het
gehuurde buiten Nederland of ‘offshore’ te brengen.
Lid 12
De wederpartij dient zorg te dragen voor voldoende koelwater, olie en accuwater in het
gehuurde alsmede dat V-snaren voldoende spanning hebben en voldoende op spanning
blijven, alsmede dat het brandstofniveau van het gehuurde voldoende is.
Lid 13

Euroweld is te allen tijde gerechtigd het gehuurde te controleren of te doen controleren. De
wederpartij is verplicht Euroweld op haar verzoek tot een dergelijke controle in staat te
stellen.
Lid 14
Het is de wederpartij verboden het gehuurde op zodanige wijze aan de ondergrond te
verbinden dat het gehuurde niet zonder beschadigingen van het gehuurde van de
ondergrond verwijderd kan worden. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden het gehuurde
aard- of nagelvast aan de ondergrond te verbinden.
Lid 15
De wederpartij is verplicht zich met betrekking tot het gehuurde te gedragen op dezelfde
wijze zoals in artikel 11 in de leden 5 tot en met 8 van deze algemene voorwaarden staat
omschreven met betrekking onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
Artikel 31 Aansprakelijkheid wederpartij
Lid 1
Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, alsmede zoveel langer als het gehuurde
onder de wederpartij blijft, is de wederpartij jegens Euroweld aansprakelijk voor alle schade
aan het gehuurde of ontstaan als gevolg van het gebruik van het gehuurde.
Lid 2
Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en zoveel langer als het gehuurde onder
de wederpartij blijft, komt alle risico van het gehuurde, waaronder het risico van diefstal,
verduistering of verlies, voor rekening van de wederpartij, ook indien de wederpartij te dier
zake geen schuld treft.
Lid 3
De wederpartij is verplicht om het gehuurde gedurende de looptijd van de
huurovereenkomst, en zoveel langer als het gehuurde onder de wederpartij blijft, bij een
solide en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij tegen in ieder geval de risico’s
van brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, beschadiging door enig andere
uitwendige of inwendige oorzaak, diefstal, verduistering of verlies te verzekeren en door
regelmatige premiebetaling verzekerd te houden tot aan de teruggave van het gehuurde aan
Euroweld. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Euroweld de polis met daarop de
toepasselijke poliscondities aan Euroweld ter hand te stellen en Euroweld inzage te
verstrekken en de premiekwitanties respectievelijk premiebetalingsbewijzen.
Artikel 32 Lasten
Lid 1
Alle lasten en belastingen die terzake van het gehuurde mochten worden geheven, komen
ten laste van de wederpartij. Dit geldt onverschillig of deze lasten en belastingen bij de
wederpartij of Euroweld worden geïnd. In het laatste geval is de wederpartij verplicht deze op
eerste verzoek van Euroweld aan Euroweld te voldoen.
Artikel 33 Onderhoud

Lid 1
Met inachtneming van het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde dient de
wederpartij zich ten aanzien van het gehuurde als een goed huisvader te gedragen en het
gehuurde in goede staat te onderhouden.
Lid 2
Reparaties of vervanging van aan slijtage onderhevige onderdelen van het gehuurde, mits
ontstaan als gevolg van normale slijtage, zullen tijdens de huurperiode voor rekening van
Euroweld door Euroweld of een door haar aan te wijzen derde worden uitgevoerd. Indien het
gehuurde zich evenwel buiten Nederland (offshore daaronder begrepen) bevindt, is het
hiervoor bedoelde onderhoud voor rekening van de wederpartij en dient dit door en voor
rekening van de wederpartij te worden verricht.
Lid 3
Vervanging van onderdelen en reparaties, anders dan in het voorgaande lid bedoeld, uit
welke hoofde dan ook veroorzaakt of vereist, zijn voor rekening van de wederpartij.
Artikel 34 Aansprakelijkheid
Lid 1
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:204 BW wordt onder de huurovereenkomst
uitsluitend als gebrek aangemerkt de staat of eigenschap van het gehuurde, of een andere
niet aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid, waardoor het gehuurde aan de
wederpartij niet het genot kan verschaffen dat de wederpartij bij het aangaan van de
huurovereenkomst mocht verwachten van een goed onderhouden zaak als waar de
huurovereenkomst betrekking op heeft, een en ander voor zover het daarbij gaat om
gebreken die Euroweld bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of had behoren te
kennen.
Lid 2
Euroweld is niet aansprakelijk voor gevolgen van gebreken die Euroweld bij het aangaan van
de huurovereenkomst niet kende of had behoren te kennen of de gevolgen van gebreken,
waaronder begrepen schade aan een persoon of goed van de wederpartij of van derden, die
zijn ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst, behoudens ingeval van opzet of
grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Euroweld.
Lid 3
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde is Euroweld nimmer aansprakelijk voor
eventuele bedrijfsschade of andere indirecte schade van de wederpartij.
Lid 4
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal ingeval van een eventuele
aansprakelijkheid van Euroweld en een op haar rustende verplichting tot schadevergoeding
te allen tijde bepaald beperkt zijn tot maximaal het in artikel 16 lid 3 van deze algemene
voorwaarden genoemde bedrag.

