
ALGEMENE VOORWAARDEN – CONDITIONS GENERALES

Art.1. AANBIEDINGEN : Al onze aanbiedingen blijven zonder verbintenis tot de definitieve aanvaarding door ons.
Art. 2.  PRIJZEN :  De prijzen vermeld op het contract gelden af magazijn, exlusief BTW.  Brandstoffen, oliën, vetten, verzekering  
en onderhoud komen voor rekening van huurder.   
Art. 3.  BETALING : De facturen van Marine Motors & Pumps zijn contant betaalbaar te Ranst.   In geval Marine Motors & Pumps  
gelast wordt een zaak te herstellen die aan de klant toebehoort, heeft zij het recht van retentie tot na volledige betaling van onze  
werken en leveringen.  Marine Motors & Pumps behoudt zich het recht voor de werken en goederen aan te rekenen naarmate 
hun vordering en/of levering, zelfs als deze slechts gedeeltelijk zijn.  Indien een gedeeltelijke levering en/of huur en/of werk niet 
betaald wordt op de vervaldag van de factuur, behoudt Marine Motors & Pumps zich het recht voor, het saldo van de uitvoering 
ongedaan te maken zonder dat hiertoe een aanmaning nodig weze en het materieel op kosten van de klant terug te nemen. 
Het huurmateriaal is niet te koop.  Als op verzoek toch een prijs wordt gegeven, en al kan die prijs beïnvloed worden door de 
huurtijd, toch staat een evt. aankoop los van de huur en impliceert dit geen storno van het huurgeld.
Art. 4.  WAARBORGEN : Marine Motors & Pumps en haar eventuele onderaannemers zijn in geen geval aansprakelijk uit welken 
hoofde ook voor onze lichte fout, of deze van onze aangestelden.  Behoudens in geval van opzet is onze aansprakelijkheid  
alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade.  Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in 
aanmerking.  Het transport en verpakking, evenals alle arbeidskosten van uit- en inbouwen van de installatie zijn ten laste van de 
klant.  Verder :
a.  Marine Motors & Pumps garandeert persoonlijk geen enkele levering die ze zelf niet heeft vervaardigd.  Haar verbintenis 
beperkt zich tot het overmaken aan haar klant, zonder kosten voor haar, van het voordeel der waarborgen verschaft door de  
betrokken fabrieken.  
b.  De klant erkent het  gehuurde bij  de aanvang van de huurtermijn in uitstekende staat te ontvangen.  Hij  is verplicht  het  
gehuurde gedurende de huurperiode in deze staat te houden en na beëindiging van de huurovereenkomst in deze staat bij 
Marine  Motors  &  Pumps  af  te  leveren.   Het  materiaal  dient  goed  gereinigd  terugbezorgd  te  worden,  nareiniging  wordt 
gefactureerd.  Ontbrekend, vroegtijdig versleten, beschadigd of gewijzigd materieel wordt gefactureerd. 
De klant dient het gehuurde vakkundig te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.  Marine Motors & Pumps is niet  
aansprakelijk  voor  schade,  voortvloeiend uit  een  verkeerd  gebruik  van het  gehuurde  en  kan nimmer aansprakelijk  worden 
gesteld voor schade die door het gehuurde aan derden wordt toegebracht.  De klant is verplicht  Marine Motors & Pumps te  
vrijwaren tegen aanspraken van derden inzake door het gehuurde veroorzaakte schade.
Met uitzondering van hetgeen vermeld is in het contract geeft Marine Motors & Pumps geen waarborgen m.b.t. het gehuurde,  
m.b.t. de geschiktheid en de staat ervan, of m.b.t. het gepast zijn voor enig resultaat, in het algemeen of in het bijzonder.
Art. 5.  RECLAMATIES : De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na de levering.  De aansprakelijkheid van 
Marine Motors & Pumps in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met  
uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.   Eventuele verborgen gebreken moeten schriftelijk worden ingeroepen binnen 
de 14 dagen na levering.  De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de 
3 maanden na de levering, dit op straffe van verval.  De gevolgen van het blijven werken met een gebrek, zoals zwaardere 
herstellingskosten of vervanging, zijn ten laste van de klant.  Marine Motors & Pumps kan de kosten van herstelling door anderen 
niet op zich nemen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.  
Panne : Huurder is verplicht het gehuurde volgens de technische voorschriften te behandelen, te onderhouden en regelmatig 
controle  uit  te oefenen op o.a.  oliepeil,  koelwater,  accu’s  enz.    Ingeval  van panne of  gebreken aan het  gehuurde die het 
resultaat  zijn  van normaal  gebruik,  van normale  slijtage,  van verborgen  gebreken of  van een gebrek  dat  niet  kan  worden 
waargenomen door een redelijk onderzoek op het ogenblik van de levering, kan Marine Motors & Pumps naar keuze, hetzij deze 
panne  herstellen,  hetzij  het  gehuurde  vervangen.    Indien  herstelling  onmogelijk  is  en  indien  geen  vervangingsinstallatie 
beschikbaar is, mag Marine Motors & Pumps de overeenkomst onmiddellijk beëindigen en zal zij voor een dergelijke opzegging 
of voor alle gevolgen van deze panne of dit defect, geen verantwoordelijkheid dragen t.o.v. de huurder.  Bij afwijking van artikel  
1721 van het Burgerlijk Wetboek zal Marine Motors & Pumps de huurder tegen gebreken of defecten aan het gehuurde, zelfs 
verborgen, niet waarborgen.  Elke panne of onbevredigende werking van enig deel van het gehuurde moet Marine Motors & 
Pumps onmiddellijk ter kennis gebracht worden.  Zulke kennisgeving zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat Marine 
Motors & Pumps dit ontvangen heeft.
Art. 6.  LEVERTIJD : De leveringen of werken worden uitgevoerd naar ons best vermogen.  Vertragingen, van welke aard ook,  
kunnen in geen enkel geval ingeroepen worden ter ontbinding der verkopen of kontrakten, of om gelijk welke schadevergoeding 
te vorderen.  
Art. 7. HUURTERMIJN : De huurtijd vangt aan op het moment dat het gehuurde het magazijn van Marine Motors & Pumps 
verlaat en eindigt op het moment dat het gehuurde in dat magazijn van Marine Motors & Pumps of op een door Marine Motors & 
Pumps aan te wijzen plaats wordt afgeleverd. De minimum huurperiode is 1 week (7 dagen). 
Indien  de huurder  bij  beëindiging  van de overeenkomst  het  gehuurde  niet  tijdig  bij  Marine  Motors  & Pumps aflevert,  is  zij  
gerechtigd het verhuurde terug te nemen, waar het zich ook bevindt.  De hieraan verbonden kosten alsmede de schade die 
geleden wordt ten gevolge van huurderving, komen voor rekening van huurder. 
Art. 8.  LEVERING :  Vervoer, laden en lossen van de levering zijn voor rekening en risico van de klant.  Speciaal huurmateriaal 
wordt  definitief  aangerekend,  alsook  huurmaterieel  dat  gewijzigd  of  beschadigd  is  na  vertrek  uit  onze  werkplaats.   De 
eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs.  Zolang de betaling niet heeft  
plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd de goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord  
te gebruiken.
Art.  9.   INNINGEN : Bij  niet-tijdige betaling van onze facturen is  de klant  van rechtswege en zonder  ingebrekestelling een 
schadevergoeding van 10 % verschuldigd op het factuurbedrag, alsmede een interest van 1 % per maand.   
Art. 10.  NIET-TERUGGENOMEN GOEDEREN EN TUIGEN : Alle goederen die Marine Motors & Pumps werden toevertrouwd 
voor nazicht, opmaken van een bestek of uitvoering van werken en die niet worden teruggenomen binnen de 6 maanden, te  
rekenen vanaf het ter beschikking stellen in onze magazijnen of werkplaatsen, zullen van rechtswege en ingevolge uitdrukkelijke  
overeenkomst  tussen partijen,  haar  eigendom worden ten titel  van vergoeding  der  door  haar  opgelopen kosten,  ofwel  van 
uitgevoerde werken aan gezegde goederen of tuigen, ofwel voor de bewaking en behandeling der zelfde.
Art. 11.  AFWIJKINGEN : Alle hoger vermelde voorwaarden zijn van kracht en geen afwijking zal aangenomen worden, tenzij  
deze uitdrukkelijk  in een geschrift  werd bedongen.   De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden brengt  niet  de 
nietigheid van de andere mee.
Art. 12.  BEVOEGDHEID :  Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.  
De overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht. 
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