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HOOFDSTUK I Algemeen 

Artikel 1 Definities en toepassing 

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter 
geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis: 
Knoop: Knoop Baggerwerken BV en onder deze BV genoemde handelsnamen Knoop Rental en Knoop Natuur- en 
Waterbouw, zijnde de opdrachtnemer, verhuurder, verkoper. 
Wederpartij: diegene die als opdrachtgever, huurder, koper, of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst 
met Knoop. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Knoop en op alle door Knoop aangegane 
overeenkomsten, hoe ook genaamd,  ter uitvoering van aangenomen werken alsmede op overeenkomsten inzake de 
verhuur  en op overeenkomsten tot verkoop voor alle door Knoop aangeboden producten en diensten. 
Deze voorwaarden bevatten:  

 een algemeen gedeelte 

 werkvoorwaarden 

 verhuurvoorwaarden 

 verkoopvoorwaarden 
3. Indien en voor zover bedingen in overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, 

afwijken van de bepalingen zoals die luiden in deze algemene voorwaarden, dan prevaleren die bedingen uit de 
overeenkomst.  

4. De voorwaarden genoemd onder Hoofdstuk I Algemeen gelden onverkort op de overeenkomsten bedoeld in de volgende 
hoofdstukken, tenzij en uitsluitend voor zover in die voorwaarden daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.   

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien in de acceptatie 
voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand indien 
en zodra Knoop aan Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De 
instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden 
die door de Wederpartij worden gehanteerd. 

2. Levertijden in offertes van Knoop zijn indicatief en geven de Wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding 
of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de opdracht geldende prijzen. Indien zich 
prijsverhogingen mochten voordoen, dan wordt het recht voorbehouden om de prijsverschillen aan de Wederpartij door te 
berekenen. 

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede 
verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Knoop niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen 
zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Knoop een overeenkomst met de Wederpartij heeft 
afgesloten en door beide partijen is ondertekend.  

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Knoop het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Knoop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 
Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 
aan Knoop worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Knoop 
zijn verstrekt, heeft Knoop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging 
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. 

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Knoop de uitvoering van die 
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Wederpartij de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te 
verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 
dienovereenkomstig aanpassen.  

6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van 
de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Knoop zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

7. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Knoop de 
Wederpartij hierover tevoren inlichten. 

8. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Knoop daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de 
overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. 

9. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Knoop geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of 
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Knoop kunnen worden toegerekend. 
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Artikel 4 Betaling 

1. Knoop heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren. Knoop kan (gedeeltelijke) 
vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen.  

2. Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, dient de Wederpartij de factuur zonder aftrek van enige korting of 
schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum te 
voldoen. 

3. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door Wederpartij toegerekend aan de wettelijk 
aangewezen vordering en/of het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de 
Wederpartij aanwijst. 

4. Bij gebreke van betaling binnen de termijn van 30 dagen is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is 
alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het 
moment van voldoening van het volledige bedrag. 

5. Is Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in 
de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde 
bedrag. Dit met een minimum van € 50,-.  

6. Indien Knoop hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in 
aanmerking. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van 
Wederpartij. 

7. Knoop is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, 
voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Wederpartij te bedingen. De weigering door de 
Wederpartij de gevraagde zekerheidsstelling te geven geeft Knoop het recht de overeenkomst als ontbonden te 
beschouwen onverminderd zijn recht op schadevergoeding van eventuele door hem geleden schade. 

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Knoop 
op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 5 Reclames 

1. De Wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van Knoop onderzoeken of Knoop de overeenkomst deugdelijk is 
nagekomen en is voorts gehouden Knoop er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De 
Wederpartij dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk 8 
dagen na op- of aflevering, op straffe van verval.  

2. Knoop is gerechtigd een nieuwe prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het 
verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in 
dit geval niet worden ontbonden door de Wederpartij. 

3. Indien de in lid 1 bedoelde termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte 
Wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste 
moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Knoop voor de Wederpartij redelijkerwijs mogelijk 
is. 

4. Reclames ten aanzien van de facturen dienen op straffe van verval binnen 8 dagen na de factuurdatum bij Knoop 
schriftelijk te worden ingediend. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

1. Knoop is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan 
wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming 
niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de Wederpartij. 

2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in het vorige lid is onder andere sprake bij extreme en/of  ongeschikte 
weersomstandigheden, ziekte van personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de 
transportroute, storingen in het bedrijf van Knoop of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij 
de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Knoop of betrokken derden, iedere 
tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, 
alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Knoop die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van 
Knoop die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden. 

3. Knoop aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen 
van de Wederpartij of derden waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is Knoop niet aansprakelijk voor schade 
ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Knoop van instructies, adviezen of opdrachten van Wederpartij die 
buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij Wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove 
schuld of opzet. 

4. Knoop is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor 
gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of 
grove schuld van Knoop of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

5. De verplichting tot vergoeding van geleden schade aan de Wederpartij of derden zal in geen geval betrekking kunnen 
hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade. 

6. Knoop is nimmer aansprakelijk voor schade voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop zijn 
aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. 
Indien de verzekeraar van Knoop in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt 
gedekt, is de aansprakelijkheid van Knoop beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de 
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Knoop geen enkele garantie op door hem geleverde zaken 
of door hem uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of onderzoeken en staat Knoop er niet voor in dat de door 
hem geleverde zaken of door hem uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor Wederpartij deze 
bestemd heeft. Indien de geleverde zaken en diensten aan Knoop zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of 
diensten, zal Knoop deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de Wederpartij voor zover 
mogelijk overdragen aan de Wederpartij. 

8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, houdt de opdracht van Knoop niet meer in dan een inspanningsplicht om 
de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren. 
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9. Leidinggevenden, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Knoop kunnen dezelfde verweermiddelen jegens 
de Wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de Wederpartij worden 
aangesproken. 

Artikel 7 Eenzijdige opzegging / ontbinding van de overeenkomst 

1. In geval één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt 
gesteld of op andere soortgelijke wijze in haar bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten wordt beperkt, de 
bedrijfsuitoefening staakt alsmede wanneer ten laste van een partij beslag wordt gelegd, de Wederpartij het recht heeft om 
bij eenvoudig aangetekend schrijven de overeenkomst - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
vereist is - op te zeggen, waarna de overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. 

2. In geval één der partijen in ernstige mate in gebreke is haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen, heeft 
de Wederpartij het recht om bij eenvoudig aangetekend schrijven de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met 
inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen op te zeggen, waarna de overeenkomst als ontbonden wordt 
beschouwd. Een dergelijke opzegging zal niet van kracht worden indien de in gebreke zijnde partij alsnog zijn 
verplichtingen krachtens de overeenkomst binnen de bovengenoemde termijn van kalenderdagen nakomt. Deze bepaling 
laat het recht tot vordering door de Wederpartij van schadevergoeding onverlet. 

3. Het recht van eenzijdige opzegging van de overeenkomst wordt uitgeoefend onder voorbehoud van andere door de 
betreffende partij openstaande rechtsmiddelen. 

Artikel 8 Vrijwaring   

1. Indien Knoop terzake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. in 
deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de Wederpartij werd geleden, door een derde 
aansprakelijk wordt gesteld, zal de Wederpartij Knoop terzake volledig vrijwaren en Knoop alles vergoeden wat Knoop aan 
deze derde dient te voldoen. De Wederpartij is tevens verplicht Knoop te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, 
vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van Wederpartij 
gelden tevens voor de leidinggevenden, bestuurders, werknemers en ander betrokkenen bij Knoop. 

Artikel 9 Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst 
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of 
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Knoop gehouden is vertrouwelijke informatie aan 
door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Knoop zich ter zake niet kan beroepen 
op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Knoop niet 
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de 
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  

Artikel 10 Meer Wederpartijen 

1. Voor het geval meerdere Wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk 
aansprakelijk voor elke verplichting van de Wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst. 

Artikel 11 Geschillen 

1. Elke overeenkomst waarbij direct of middellijk deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt beheerst 
door Nederlands recht. 

2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan 
uitsluiting is toegestaan. 

3. De rechter in de vestigingsplaats van Wederpartij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de 
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Knoop het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 
rechter. 

4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage overeenkomen. 

Artikel 12 Niet-overname personeel 

1. De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, in welke vorm dan ook, alsmede één jaar na beëindiging 
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Knoop, medewerkers 
van Knoop of van ondernemingen waarop Knoop ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die 
betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor 
zich laten werken. 

Artikel 13 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds 

doorslaggevend. 
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van 

de overeenkomst. 

HOOFDSTUK II Werkvoorwaarden 

Artikel 14 Uitvoering van de werkzaamheden 

1. De Wederpartij is verplicht onderzoek te plegen naar en Knoop in te lichten omtrent alle omstandigheden, zoals onder 
andere de ligging van niet zichtbare kabels, leidingen en eventuele andere objecten, zodat Knoop in staat is de opdracht in 
de overeengekomen tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk alsmede zonder schade uit te voeren. 

2. De Wederpartij is gehouden schade ontstaan door de niet-naleving van de in het vorige lid bedoelde verplichtingen en 
voorts alle schade, door hem onrechtmatig aan Knoop veroorzaakt, te vergoeden.  
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3. De Wederpartij vrijwaart Knoop tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade en gevolgschade berokkend aan niet 
zichtbare eigendommen, als kabels, leidingen eventuele andere objecten, tenzij de ligging daarvan aan Knoop juist en 
duidelijk was aangegeven, of de nodige instructies ter vermijding van schade zijn verstrekt. 

4. Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden, worden bij benadering 
vastgesteld. De aanvangstijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor 
de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Knoop. 

 

HOOFDSTUK III Verhuurvoorwaarden 

Artikel 15 Begripsbepalingen 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
de huurovereenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij deze algemene bepalingen 

op de overeenkomst van toepassing worden verklaard; 
het gehuurde al datgene wat wordt gehuurd zoals is vastgelegd in de huurovereenkomst: 
huurprijs:  de huurprijs per week, gebaseerd op het totale aantal per week te werken 

uren; 
tijd van aanvoer:  de tijd die ligt tussen het vertrek van het gehuurde vanuit de ligplaats en de 

aankomst op de plaats van het werk; 
tijd van afvoer: de tijd die ligt tussen het einde van het werk en de aankomst van het 

gehuurde op de door partijen overeengekomen plaats; 
huurtermijn:  de tijd die ligt tussen het vertrek van het gehuurde van de ligplaats, dan wel 

de datum die daarvoor bij overeenkomst is bepaald en de teruglevering van 
het gehuurde;  

forfaitaire reparatievergoeding:  de eventueel bij overeenkomst vastgestelde vergoeding per week, welke 
Wederpartij (huurder) aan Knoop (verhuurder) verschuldigd is voor de kosten 
van reparatie en onderhoud, alsmede van verbruiksgoederen ten behoeve 
van het gehuurde, voor zover deze kosten ten laste van verhuurder komen. 

Artikel 16 Huurprijs 

1. In de huurprijs zijn niet begrepen de kosten van zeeklaar maken, de transportkosten en de premie van de 
transportverzekering van het gehuurde voor de heen- en terugreis, noch de kosten van de werk- en ligverzekering, 
bediening, brandstoffen, smeermiddelen, reparatie en onderhoud, kortom niets wat tot het in bedrijf nemen en houden van 
het gehuurde behoort. 

2. De huurprijs is over de gehele huurtermijn, mede over feestdagen, ten volle verschuldigd, ook indien - door welke oorzaak 
ook - het gehuurde niet gebruikt kan worden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Behoudens het 
geval dat het niet kunnen gebruiken te wijten is aan opzet of grove schuld van Knoop. 

3. Een dag of een gedeelte van een dag wordt voor de bepaling van de huurprijs gerekend als één vijfde van een week. 
4. De huurprijs is verschuldigd: 

a. gedurende de tijd van aan- en afvoer; 
b. gedurende de in het expertiserapport vastgestelde reparatietijd; 
c. over het tijdverlies dat ontstaat doordat de Wederpartij niet aan de verplichting van artikel 21 lid 2 heeft voldaan. 

Artikel 17 Aansprakelijkheid Wederpartij en verplichtingen van de Wederpartij 

1. De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid 
van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde 
bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de 
Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken 
over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc 

2. De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid 
van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen verzekerd te zijn onder de ‘aansprakelijkheid voor bedrijven’ van de 
Wederpartij.  

3. Alle schaden in de ruimste zin van het woord aan het gehuurde overkomen of rechtstreeks aan het gehuurde toegebracht, 
ook molestschade met inbegrip van schade als gevolg van oorlogs- of stakersmolest, en schaden door het gehuurde 
toegebracht aan derden, zowel aan personen als aan zaken, inclusief milieuverontreiniging in de ruimste zin van het 
woord, ongeacht het feit of daarvoor gehele of gedeeltelijke verzekering kan worden verkregen, voor rekening en risico van 
Wederpartij. Wederpartij zal Knoop vrijwaren voor alle aanspraken door derden ter zake van hiervoor genoemde schaden. 
Wederpartij zal in geen geval aansprakelijk zijn voor bedrijfsschade en/of winstderving door Knoop te lijden en/of geleden. 

4. Niettegenstaande de in lid 3 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid van de Wederpartij, zal de Wederpartij niet 
aansprakelijk zijn indien hij bewijst dat de schade is veroorzaakt door een gebrek in of aan het gehuurde, dat hem niet 
toegerekend kan worden, en hij alles redelijkerwijs heeft gedaan om de schade te vermijden, respectievelijk te beperken. 
In dat geval zal Knoop aansprakelijk zijn en zal Knoop Wederpartij vrijwaren voor alle aanspraken van derden. 
Knoop zijn aansprakelijkheid voor schade aan derden zal echter beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de huurprijs 
vermenigvuldigd met de maximaal bepaalde huurtermijn, welke bij de overeenkomst door partijen is vastgesteld, met dien 
verstande dat het aantal weken waarmee de huurprijs wordt vermenigvuldigd nooit meer dan 26 weken zal zijn.  
De Wederpartij zal dan voor zover hij het huurgenot van het gehuurde ontbeert, geen huurprijs verschuldigd zijn. Indien in 
dat geval Wederpartij het huurgenot voor een langere periode dan zeven werkdagen heeft ontbeerd, heeft hij het recht om 
de huurovereenkomst met een opzegtermijn van vijf werkdagen op te zeggen, zulks in afwijking van hetgeen over 
opzeggingstermijnen is bepaald in de door partijen gesloten overeenkomst. 
Knoop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor bedrijfsschade en/of winstderving door Wederpartij te lijden en/of geleden. 

Artikel 18 Vervoer 

1. De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het 
risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in 
overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de Wederpartij die de 
zaken door Knoop aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. Het gehuurde 
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dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of 
omvallen van de lading.  

2. Indien op verzoek van de Wederpartij bij het laden/lossen, aan- of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van 
werknemers van Knoop, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij.  

3. Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, indien is overeengekomen dat het gehuurde door 
Knoop bij de Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van het 
gehuurde ter overeengekomen locatie. Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of 
lossen van het gehuurde, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 19 Schade en verlies 

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

2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde. 
3. Wederpartij is verplicht alle schaden binnen 4 uur aan Knoop te melden. Alle nadelige gevolgen ontstaan uit het niet 

voldoen aan deze bepaling, komen ten laste van de Wederpartij 
4. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 4 uur na ontdekking aan Knoop te 

melden. De Wederpartij dient van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is de Wederpartij verplicht een 
(kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Knoop te overleggen. Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen 
en/of een proces-verbaal van aangifte aan Knoop te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor geen 
verzekering dekking biedt. De Wederpartij zal de waarde van het gehuurde zoals is opgenomen in de 
verhuurovereenkomst aan Knoop moeten voldoen binnen 14 dagen na de meldingsdatum.  

5. Bij total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Knoop te vergoeden tegen de waarde zoals is 
opgenomen in de verhuurovereenkomst.  

6. De door of namens Knoop gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of 
reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er 
op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Knoop 
aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Knoop wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise 
dat wordt uitgevoerd door Knoop. 

7. De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of 
waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft. 

8. Knoop verklaart dat er ten behoeve van WAM-verplichte objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke 
voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de 
Wederpartij, die Knoop dient te vrijwaren, komt evenwel: 
a. schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake 

waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder 
onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade; 

b. het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico; 
c. schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen, kabels en andere objecten en/of de daardoor veroorzaakte 

gevolgschade; 
d. boetes, bekeuringen en/of kosten voor Knoop, die voortvloeien uit het door de Wederpartij (of diens 

personeel/hulppersonen/ andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-
gekentekend werkmaterieel; 

e. schade die onder de wettelijke toegestane uitsluitingen valt.  

Artikel 20 Reparatie, onderhoud en gebruik 

1. De Wederpartij is verplicht om het gehuurde gedurende de huurtermijn op zijn kosten te onderhouden in een goede staat 
van onderhoud en bedrijfswaardigheid. Knoop heeft te allen tijde het recht om het gehuurde te inspecteren of te doen 
inspecteren en Wederpartij verbindt zich om de door Knoop hiertoe aangewezen personen toegang tot het gehuurde te 
verlenen. Indien deskundigheid met betrekking tot onderhoud van het gehuurde ontbreekt, dient de hulp te worden 
ingeroepen van Knoop. 

2. Het is niet toegestaan reparaties te verrichten aan het gehuurde door de Wederpartij of door de Wederpartij ingeschakelde 
derden.  

3. De Wederpartij is verplicht om na afloop van het werk het gehuurde aan Knoop terug te leveren in dezelfde staat van 
onderhoud, waarin Wederpartij bij aanvang van de huurtermijn het gehuurde in ontvangst heeft genomen, dan wel de 
daartoe nodige reparatiekosten, die op de in artikel 21 van deze algemene voorwaarden beschreven wijze zijn vastgesteld, 
te betalen. 

4. Het is Gebreken en slijtage aan het gehuurde, als ook manco’s van inventaris, gedurende de huurtermijn ontstaan, zullen 
voor rekening van Wederpartij worden hersteld en/of aangevuld, tenzij het slijtage aan delen van het gehuurde betreft, 
welke gedurende hun levensduur niet plegen te worden vernieuwd. 
Hierbij wordt van het principe uitgegaan dat, wanneer bij afloop van de huurtermijn blijkt, dat delen moeten worden 
vervangen, gelet moet worden op de toestand, waarin die delen zich bij de aanvang van de huurtermijn bevonden en dat 
eventuele verbetering van nieuw voor oud bij vervanging door nieuwe voorwerpen ten koste van de Wederpartij door 
Knoop behoort te worden vergoed en dat, wanneer delen door slijtage en dergelijke gedurende het gebruik zijn 
achteruitgegaan, doch nog in bruikbare toestand zijn, door de Wederpartij aan Knoop een billijke vergoeding voor de 
slijtage gedurende de huurtermijn kan worden betaald, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de toestand 
waarin de delen zich bij de aanvang van de huurtermijn bevonden. Normale gebruiksslijtage is inbegrepen in de huurprijs. 

5. Indien Knoop gedurende de huurperiode constateert dat het gehuurde niet op de juiste manier wordt gebruikt en/of de 
bediening niet op de juiste manier wordt uitgevoerd en/of niet bekwaam is om het gehuurde te bedienen, dan heeft Knoop 
het recht het gehuurde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor 
rekening van de Wederpartij.  
 

Artikel 21 Expertise 

1. Teneinde schade aan het gehuurd vast te stellen, zal de toestand van het gehuurde, zowel bij aanvang van de huurtermijn 
als na afloop van de huurtermijn, worden vastgesteld door een expertise-rapport, terwijl bij de laatste expertise tevens zal 
worden vastgesteld, welke reparaties en vervangingen noodzakelijk zijn, wat hiervan de kosten zijn, en welke betalingen 
naar aanleiding van gebleken of te verrichten vervangingen door Wederpartij aan Knoop, respectievelijk door Knoop aan 
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Wederpartij, zullen moeten worden gedaan. Bij expertise zal tevens de tijd, welke voor het uitvoeren der reparaties nodig 
zal zijn, worden aangegeven. 

2. De expertise wordt als volgt geregeld: 
a. de expertise (in-survey) bij aanvang van de huurtermijn geschiedt door Knoop. Knoop zal een rapport opmaken van 

het gehuurde en deze verstrekken voor aanvang van de huurtermijn aan de Wederpartij. 
b. Wanneer de Wederpartij binnen 2 uur na ontvangst van het gehuurde geen schriftelijk bezwaar tegen dit rapport bij 

Knoop heeft ingebracht, dan is dit rapport bindend voor het bepalen van de schade.  
c. Na afloop van de huurtermijn zal de toestand van het gehuurde wederom door Knoop worden vastgesteld in het 

rapport (uit-survey) en zal Knoop bij schade het rapport overhandigen aan de Wederpartij. De Wederpartij heeft na 
ontvangst van het rapport 8 uur de tijd om hierop te reageren. Indien er niet wordt gereageerd wordt het rapport als 
bindend beschouwd. 

d. De Wederpartij verplicht zijn binnen 14 dagen de in het rapport beschreven betalingen aan Knoop te voldoen 
e. Indien de Wederpartij wenselijk acht dat de expertise wordt opgesteld door een onafhankelijk expertisbureau, dan zijn 

deze kosten volledig voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij dien dit verzoek vóór ondertekening van de 
huurovereenkomst schriftelijk kenbaar te maken bij Knoop. 

Artikel 22 Onderhuur / ander gebruik / overdracht van rechten en plichten 

1. Het is de Wederpartij ten strengste verboden het gehuurde aan derden te verhuren of aan derden in gebruik af te staan. 
2. Het is de Wederpartij niet toegestaan het gehuurde voor andere doeleinden te gebruikten, dan hetgeen in de 

overeenkomst is omschreven danwel waarvoor het gehuurde normaliter wordt ingezet.  
3. Indien de Wederpartij niet voldoet aan het gestelde in lid 1 en 2 van dit artikel, dan kan Knoop per direct het gehuurde 

terugnemen en de overeenkomst ontbinden. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de Wederpartij.  
4. Knoop zal iedere overdracht van rechten en plichten met betrekking tot het gehuurde voordien mededelen aan 

Wederpartij; Wederpartij heeft alsdan het recht de huurovereenkomst met een opzegtermijn van 5 werkdagen op te 
zeggen, zulks in afwijking van hetgeen over opzeggingstermijnen is bepaald in de overeenkomst. 

Artikel 23 Werktijd 

1. Met het gehuurde mag niet langer worden gewerkt dan de in de overeenkomst overeengekomen wekelijkse werktijd. 
2. Indien met het gehuurde korter dan de in de overeenkomst overeengekomen wekelijkse werktijd wordt gewerkt, geeft dit 

geen recht op vermindering van de huurprijs. 
3. Wenst in bijzondere omstandigheden de Wederpartij langer dan de overeengekomen wekelijkse werktijd met het gehuurde 

te werken, dan mag hij zulks slechts doen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Knoop. 
4. Wordt deze toestemming verleend, dan zal voor elk uur boven de overeengekomen werktijd per week een evenredig deel 

van de huurprijs en de eventuele forfaitaire reparatievergoeding extra verschuldigd zijn. 

Artikel 24 Personeel 

1. Knoop behoudt zich het recht voor om eigen medewerkers in te zetten op het gehuurde.  
2. Knoop is te allen tijde bevoegd de medewerker te vervangen door een andere, gelijkwaardige, medewerker in overleg met 

de Wederpartij en op zodanige wijze dat de Wederpartij in zijn huurgenot niet wordt gehinderd. 
3. Indien de Wederpartij en/of medewerker van de Wederpartij het gehuurde gaat bedienen, dan dient deze bekwaam te zijn 

om het gehuurde te kunnen bedienen.  
4. Wederpartij dient in geval van technische mankementen, die de veiligheid, gezondheid of het milieu in gevaar brengt, de 

machine onmiddellijk buiten gebruikt te stellen en Knoop hiervan op de hoogte te brengen. 
 

HOOFDSTUK IV Verkoopvoorwaarden 

Artikel 25 Levering 

1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn van Knoop (verkoper).  
2. Door Knoop te leveren goederen reizen voor risico van de Wederpartij (koper) welk risico op deze overgaat zodra de 

goederen de magazijnen van Knoop, dan wel bij levering op aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van deze 
derden, hebben verlaten. 

3. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking 
worden gesteld. 

4. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn 
voor de levering, is Knoop gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij. 

5. Indien de zaken worden bezorgd is Knoop gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan 
afzonderlijk worden gefactureerd. 

6. Indien Knoop gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd 
aan nadat Wederpartij deze aan Knoop ter beschikking heeft gesteld.  

7. Knoop is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering 
geen zelfstandige waarde toekomt. Knoop is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Knoop de uitvoering van die 
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Wederpartij de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 26 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Knoop geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, 
(elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Knoop totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle 
met Knoop gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere 
wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen 
of doen gelden, is Wederpartij verplicht Knoop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te 
stellen. 
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4. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden 
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter 
inzage te geven. 

5. Door Knoop geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel 
worden gebruikt. 

6. Voor het geval dat Knoop zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu 
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Knoop of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te 
betreden waar de eigendommen van Knoop zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 27 Garantie 

1. Voor alle verkopen van nieuwe goederen neemt Knoop tegenover de Wederpartij die garantie op zich, welke de 
leverancier van Knoop tegenover Knoop op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.  

2. Voor alle verkopen van gebruikte goederen wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 28 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

1. Indien Knoop aan Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Wederpartij 
gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. 
Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

2. Indien Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in het vorige lid 
genoemde verplichting, heeft Knoop het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van 
vervanging, op Wederpartij te verhalen. 

Artikel 29 Vrijwaringen 

1. De Wederpartij vrijwaart Knoop voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op 
door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

2. Indien Wederpartij aan Knoop informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat 
de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 30 Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Knoop zich de rechten en bevoegdheden 
voor die Knoop toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde 
anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.  

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Knoop tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, 
software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Knoop, ongeacht of deze aan de 
Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 

4. Alle door Knoop eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) 
bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder 
voorafgaande toestemming van Knoop worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden 
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

5. Knoop behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere 
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
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