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 Paraaf Kamera Express: _________________ Paraaf huurder: _________________ 

De in dit document beschreven algemene voorwaarden hebben betrekking op Kamera Express B.V., 
hierna: “Kamera Express”. 

  

Artikel 1 - Algemeen  

1.1 Beschreven voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen en 
overeenkomsten met Kamera Express zowel schriftelijk als mondeling, inclusief advies verstrekt 
door Kamera Express. 

1.2 De respectievelijke huurder (opdrachtgever) dient kennis hebben te genomen van de algemene 
voorwaarden en de verhuurtarieven gecommuniceerd door Kamera Express en zonder enig 
voorbehoud hiermee te hebben geaccordeerd. Deviaties, aanpassingen of correcties hierop zijn 
alleen van toepassing indien hier expliciet schriftelijke overeenstemming over is. 

1.3 De algemene voorwaarden uiteengezet in dit document sluit uit alle gecommuniceerde 
algemene voorwaarden van de huurder. 

1.4 Mocht er door communicatie vanuit Kamera Express in een andere taal dan Nederlands 
verwarring of een onenigheid ontstaan omtrent de algemene voorwaarden, dan zal de 
Nederlandse versie leidend zijn.  

 

Artikel 2 – Offertes 

2.1 De offerte gecommuniceerd door Kamera Express is vrijblijvend en onder voorbehoud (zie 2.2). 
Deze zijn pas geldig nadat deze door een vertegenwoordigingsbevoegde werknemer van Kamera 
Express schriftelijk naar de huurder zijn gecommuniceerd.  

2.2 Ten tijde dat de offerte werd verstrekt aan de huurder en de daarbij verstrekte informatie door 
Kamera Express met betrekking tot gecommuniceerde gegevens, technische specificaties, 
beschikbare voorraad en leveringstermijnen worden naar beste weten van Kamera Express 
verstrekt. De huurder is hiermee bekend en kan hier geen rechten aan ontlenen indien de door 
de verhuurde verstrekte informatie in geringe mate afwijkt van de werkelijkheid.  

 

Artikel 3 – Effectuering van de overeenkomst  

3.1 De huurovereenkomst tussen huurder en Kamera Express komt  onder de in het volgende lid 
genoemde voorwaarde tot stand wanneer (1) Het gespecificeerde, door huurder bij Kamera 
Express ingediende huurverzoek, schriftelijk is bevestigd door een 
vertegenwoordigingsbevoegde werknemer van Kamera Express, of (2) De huurder de offerte in 
zijn geheel heeft geaccepteerd en dit schriftelijk heeft bevestigd. 

3.2 Een huurovereenkomst, inclusief een eventuele daarin opgenomen levertermijn, wordt pas 
bindend voor Kamera Express nadat huurder zich heeft gelegitimeerd en, als de opdrachtgever 
een rechtspersoon is, Kamera Express is voorzien van schriftelijk bewijs dat de persoon bevoegd 
is de rechtspersoon te vertegenwoordigen (zoals een actueel uittreksel uit het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel), wanneer Kamera Express om dit bewijs vraagt, en verdere 
overige informatie is verstrekte die essentieel is voor het beoordelen van de overeenkomst door 
Kamera Express. 

3.3 Eventuele aanpassingen na reeds gesloten huurovereenkomsten zullen schriftelijk 
gecommuniceerd worden naar huurder. Bij bezwaar, is het mogelijk voor de huurder om de 
overeenkomst op te zeggen. Daarmee zal het vooruitbetaalde bedrag worden teruggestort. 
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Mocht de huurder binnen 5 dagen geen schriftelijk bezwaar maken, dan wordt dit erkend als 
bevestiging van de gewijzigde overeenkomst.   

 

Artikel 4 – Apparatuur 

4.1 De apparatuur die ter beschikking wordt gesteld door Kamera Express voldoet aan de 
kwaliteitsnorm die Kamera Express hanteert en worden meermaals gecontroleerd. 

4.2 De huurder dient voorzichtig met de apparatuur van Kamera Express om te gaan. Het is de 
huurder niet toegestaan wijzigingen, aanpassingen en/of reparaties toe te passen op (de 
onderdelen van) de verhuurde apparatuur. 

4.3 Het is de huurder verboden de verhuurde apparatuur uit te lenen en/of onderverhuren aan 
derden, in zekerheid te geven, over te dragen en/of als betaalmiddel te gebruiken.  

4.4 De huurder is verplicht het verhuurde materiaal na het eindigen van de huurtermijn in dezelfde 
staat terug te brengen. 
 

Artikel 5 – Kosten 

5.1 Alle door Kamera Express gecommuniceerde prijzen zijn in EURO (€) en exclusief BTW-, 
meerwerk- en transport-kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder meerwerk 
wordt verstaan de werkzaamheden die Kamera Express moet verrichten voortvloeiend uit de 
huurovereenkomst, zoals reparatie, schoonmaak en/of vervanging. 

5.2 De huurder gaat ermee akkoord dat Kamera Express zich het recht voorbehoudt eventuele 
prijswijzigingen veroorzaakt door onvoorzienbare en/of ontoerekenbare factoren door te 
berekenen naar de huurder. Het is dan voor de huurder mogelijk de overeenkomst op te zeggen. 
Daarmee zal het vooruitbetaalde bedrag worden teruggestort. De huurder heeft geen recht op 
compensatie voor gederfde winst van huurder en/of claims van derden. 

5.3 In geval van meerwerk, zal deze worden ingeschat en verricht door een geautoriseerd 
servicecentra. Kamera Express behoudt zich het recht voor om de hieruit voortvloeiende kosten 
in rekening te brengen op het desbetreffende factuurbedrag. Kamera Express zal indien de 
huurder dit wenst zorgdragen voor toelichting.   

5.4 Mocht de huurder vertraagd, verhinderd, vergeten o.i.d. zijn en de verhuurde apparatuur niet 
op kunnen komen halen, is de huurder tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Kamera 
Express, de gemiste huurinkomsten verschuldigd.   

5.5 Mocht de huurder 24 uur of korter voor aanvang van de huurdatum, de ingangsdatum willen 
verplaatsen, dan is Kamera Express gerechtigd de oorspronkelijke huurkosten van de 
ingangsdatum in rekening te brengen bij de huurder.  

5.6 Tenzij schriftelijke toestemming is verstrekt door Kamera Express is het de huurder niet 
toegestaan de afgesproken huurperiode te overschrijden. Indien de afgesproken huurperiode 
wordt overschreden, dan is de huurder de additionele huurkosten verschuldigd. Het is Kamera 
Express toegestaan additionele schadevergoeding en gederfde winst in rekening te brengen bij 
overschrijding van de huurperiode.  
 

Artikel 6 – Levering  

6.1 Alle door Kamera Express gecommuniceerde leveringstermijnen zullen pas effectief van kracht 
gaan zodra de huurder alle noodzakelijke aan te leveren gegevens en betaling ten laatste bij 
aanvang van de afgesproken tijd in de huurovereenkomst heeft voldaan. Levertermijnen zijn 
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niet fataal en er is altijd een ingebrekestelling nodig voordat Kamera Express in verzuim kan zijn 
met het nakomen van een levertermijn.  

6.2 Mocht door niet-toerekenbare tekortkomingen Kamera Express de gecommuniceerde 
leveringstermijn toch niet kunnen halen, dan is het voor de huurder mogelijk de overeenkomst 
op te zeggen. Daarmee zal het vooruitbetaalde bedrag worden teruggestort. De huurder heeft 
geen recht op compensatie voor gederfde winst van huurder en/of claims van derden. 
 

Artikel 7 – Klachten 

7.1 Klachten met betrekking tot de verhuurde apparatuur van Kamera Express, dienen door de 
huurder schriftelijk binnen 24 uur na levering kenbaar gemaakt te worden. Indien de huurder 
geen kennisgeving geeft binnen 24 uur, kunnen Kamera Express geen toerekenbare 
tekortkomingen worden aangerekend. 

7.2 Indien de huurder een klacht indient, ontheft dat de huurder nimmer van diens 
betalingsverplichting.    

7.3 Doleantie over doorberekende additionele kosten van Kamera Express zijn alleen rechtsgeldig 
als deze binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan Kamera 
Express. 

7.4 Als de huurder tijdig kennis heeft gegeven van een klacht en blijkt dat de door Kamera Express 
verhuurde apparatuur inderdaad niet voldoet aan de verhuurovereenkomst en Kamera Express 
toerekenbare tekortkomingen kan worden aangerekend, kan de huurder ervoor kiezen om de 
apparatuur te vervangen, huurtegoed te ontvangen of het huurbedrag gecrediteerd en 
teruggestort te ontvangen, met een maximale hoogte van het huurbedrag van de 
desbetreffende huurovereenkomst. De huurder heeft geen recht op compensatie voor gederfde 
winst van huurder en/of claims van derden. 
 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1 Kamera Express behoudt zich ten allen tijde het eigendom voor van alle apparatuur geleverd 
aan de huurder. Huurder wordt niet eigenaar van de verhuurde apparatuur. Kamera Express 
heeft te allen tijde het recht de verhuurde apparatuur van huurder te revindiceren wanneer de 
huurder zich niet houdt aan de voorwaarden van de huurovereenkomst, deze algemene 
voorwaarden, diens overige verplichtingen als huurder, in geval van diefstal en bij beëindiging 
van de overeenkomst wegens een van de in artikel [12.2] genoemde omstandigheden.  

8.2 De huurder is aansprakelijk indien er schade is aan de verhuurde apparatuur van Kamera 
Express. Onder deze aansprakelijkheid valt de huurder zelf, personeel van de huurder en/of 
aangewezen derden. Indien de huurder na afloop van de huurovereenkomst de apparatuur niet 
in de originele staat ten tijde van levering terug levert, zal Kamera Express de kosten van 
reparatie, vervanging en verder hier uit voortvloeiende kosten mogen doorberekenen aan de 
huurder. 

8.3 Kamera Express kan advies verstrekken met betrekking tot de huurovereenkomst, maar is 
nimmer aansprakelijk voor incompatibiliteit van de voorgestelde doelstelling van de huurder. 
Huurder is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet geschikt zijn van de verhuurde apparatuur 
voor andere apparatuur en/of andere materialen die de huurder wil gebruiken. Als de 
apparatuur hier niet geschikt voor blijkt te zijn, mag de huurder de huurovereenkomst opzeggen 
maar behoudt Kamera Express zich het recht voor de (resterende) huurkosten in rekening te 
brengen. Huurder is verplicht de meegeleverde gebruiksaanwijzingen en overige instructies met 
betrekking tot de verhuurde apparatuur op te volgen. 
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8.4 Kamera Express is door de huurder gevrijwaard en in geen enkel geval aansprakelijk voor claims 
en aanspraken veroorzaakt door toedoen van en/of betrokkenheid bij het handelen van de 
huurder, zijn personeel of aangewezen derden met de apparatuur van Kamera Express.  

8.5 De huurder is eveneens aansprakelijk voor de gehuurde apparatuur  in geval van  overmacht, 
weersomstandigheden, diefstal en/of vermissing. De huurder gaat hiermee akkoord met de 
vervangingskosten en zal hieruit voortvloeiende kosten voldoen aan Kamera Express. 

8.6 De huurder vrijwaart Kamera Express op claims van derden op werk en materiaal welke door de 
huurder zelf, personeel van de huurder en/of aangewezen derden bij Kamera Express wordt 
aangeleverd. 

8.7 Indien verhuurd materiaal van Kamera Express ten tijde van de huurovereenkomst door een 
curator, bewindvoerder, justitie en/of anderszins in beslag wordt genomen door toedoen of 
betrokkenheid van de huurder, beroept Kamera Express zich ten alle tijden op zijn 
eigendomsrecht. Kosten die hieruit voortvloeien, inclusief juridische bijstand, zullen door de 
huurder vergoed worden. 

8.8 Eventuele vorderingen moeten altijd uiterlijk binnen 1 jaar na het bekend worden met de schade 
aanhangig moeten zijn gemaakt (op straffe van verval). 
 

Artikel 9 – Annuleren 

9.1 Indien de huurder af wil zien van de bevestigde huurovereenkomst, is dit alleen mogelijk indien 
dit schriftelijk en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de huurperiode wordt gecommuniceerd naar 
Kamera Express. 

9.2 Kamera Express is gerechtigd om de huurovereenkomst deels of in zijn geheel op te zeggen als 
blijkt dat nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is. De huurder is dan gerechtigd 
het vooruitbetaalde bedrag te laten terugstorten. De huurder heeft geen recht op compensatie 
voor gederfde winst van huurder en/of claims van derden. 

9.3 Indien de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet nakomt, in het bijzonder de 
betalingsverplichting, heeft Kamera Express het recht om de aangegane huurovereenkomst 
deels of in zijn geheel te ontbinden.  
 

Artikel 10 – Betalingen 

10.1 Voor zover niet anders is bepaald in de huurovereenkomst of aanvullende voorwaarden, 
dienen de door de huurder verschuldigde bedragen uiterlijk te worden voldaan ten tijde van 
de levering. Daarnaast kan Kamera Express een borgsom hanteren gebaseerd op de waarde 
van de verhuurde apparatuur. Deze zal ten aller tijden op de huurovereenkomst worden 
gecommuniceerd.  

10.2 Indien de huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 
Kamera Express is gewezen op de te late betaling en Kamera Express de huurder een termijn 
van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het 
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, in verzuim en over het nog 
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kamera Express gerechtigd de 
door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.  

10.3 Indien de huurder verzuimt betalingsverplichtingen na te komen binnen de betalingstermijn, 
behoudt Kamera Express het recht toekomstige huurovereenkomsten die al zijn bevestigd, al 
dan niet in zijn geheel te ontbinden. 
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 Artikel 11 – Geheimhouding 

11.1 De huurovereenkomst met de huurder en de vergaarde kennis met betrekking tot Kamera 
Express bij het opstellen van de huurovereenkomst zullen niet bekend gemaakt worden. 
Uitzondering hierop is als Kamera Express wettelijk verplicht is om inzage te geven in de 
overeenkomst. 
 

Artikel 12 – Algemeen 

12.1 De huurder kan een consument zijn, een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf of een rechtspersoon. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die in strijd zijn 
met het toepasselijke dwingende consumentenrecht, gelden niet jegens huurders die 
consumenten zijn, of gelden slechts voor zover is toegestaan door dat dwingende 
consumentenrecht. 

12.2 Het is Kamera Express gerechtigd, de huurovereenkomst te kunnen beëindigen in geval van 
faillissement van de huurder of indien verhuurd materiaal van Kamera Express ten tijde van de 
huurovereenkomst door een curator, bewindvoerder, justitie en/of anderszins in beslag wordt 
genomen door toedoen of betrokkenheid van de huurder. 

12.3 Indien een bepaling in de algemene voorwaarden nietig is, dan zullen de resterende bepalingen 
van de algemene voorwaarden van kracht blijven. 

12.4 Indien een partij geen beroep doet op een bepaling, dan kan hier ten alle tijden later wel een 
beroep op gedaan worden. 

12.5 Op overeenkomsten tussen Kamera Express en de huurder waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.6 Indien er een geschil voortvloeit tussen de huurder en Kamera Express, dan zal de rechtbank van 
Rotterdam kennis nemen. 

 

 

Getekend namens: Kamera Express                               Getekend namens: 

 

 

 

Datum:               /               /       


