ICT~Office Voorwaarden
Module 12 Verhuur van ICT-, telecommunicatie
en kantoorapparatuur en andere zaken
De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer
30174840.
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Toepasselijkheid
De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module
Algemeen, van toepassing indien leverancier
ICT-, telecommunicatie- en/of kantoorapparatuur
aan cliënt verhuurt.
De bepalingen van deze module zijn
onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van
de module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid
tussen de bepalingen van de module Algemeen
en de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.
Huur en verhuur ICT-, telecommunicatie- of
Kantoorapparatuur
Leverancier verhuurt aan cliënt de in de
overeenkomst bepaalde ICT-, telecommunicatieof kantoorapparatuur en de daarbij behorende
gebruikersdocumentatie, hierna te noemen ‘de
apparatuur’.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in
de verhuur van de apparatuur niet begrepen de
terbeschikkingstelling van programmatuur en
gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn
voor het gebruik van de apparatuur. Tot de
gebruiks- en verbruiksartikelen behoren onder
meer batterijen, stempels, inkt(cartridges),
tonerartikelen, kabels en accessoires.
Indien in afwijking van artikel 2.2 aan cliënt
tevens programmatuur, benodigd voor het
gebruik van de apparatuur, wordt verstrekt, kan
leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een
separate (licentie-)overeenkomst aangaat.
Eveneens kan leverancier verlangen dat cliënt
voor de eventuele koop van gebruiks- en
verbruiksartikelen een separate
koopovereenkomst aangaat.
Voorinspectie
Ook indien de overeenkomst tussen partijen
daarin niet voorziet, kan leverancier voor of bij
gelegenheid van de terbeschikkingstelling in
aanwezigheid van cliënt bij wijze van
voorinspectie een beschrijving van de staat van
de apparatuur opstellen, met vermelding van
eventueel geconstateerde gebreken. Leverancier
kan verlangen dat cliënt het door leverancier
opgestelde rapport met deze beschrijving van de
staat van de apparatuur voor akkoord
ondertekent alvorens leverancier de apparatuur
aan cliënt in gebruik verstrekt. Tenzij partijen
anders overeenkomen, komen de in die staat
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vermelde gebreken in de apparatuur voor
rekening van leverancier. Leverancier en cliënt
zullen bij constatering van gebreken
overeenkomen op welke wijze en op welke
termijn het herstel van die in de staat vermelde
gebreken geschiedt. Indien partijen zijn
overeengekomen dat herstel door of vanwege
cliënt geschiedt, moeten de
herstelwerkzaamheden behoorlijk en ten
genoegen van leverancier worden uitgevoerd.
Indien cliënt, om welke reden dan ook, niet naar
behoren meewerkt aan de voorinspectie als
bedoeld in het vorige artikellid, dan heeft
leverancier het recht om deze inspectie buiten
aanwezigheid van cliënt uit te voeren en het
bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is
bindend voor cliënt.
Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd,
wordt cliënt geacht de apparatuur in goede staat
te hebben ontvangen.
Duur van de huur
De huurovereenkomst is aangegaan voor de
tussen partijen overeengekomen duur, bij
gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
De huur vangt aan op de dag van
terbeschikkingstelling van de apparatuur aan de
cliënt. De duur van de huurovereenkomst wordt
telkens stilzwijgend voor de duur van de
oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of
leverancier de overeenkomst schriftelijk
beëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden vóór het einde
van de betreffende periode.
Bij het verstrijken van een voor bepaalde tijd
aangegane huurovereenkomst eindigt de
overeenkomst, zonder dat daartoe enige
opzegging door leverancier of cliënt is vereist.
Gebruik van de apparatuur
Cliënt zal de apparatuur steeds met uitsluiting
van derden in overeenstemming met de op
grond van de huurovereenkomst beoogde
bestemming gebruiken. Cliënt is verplicht de
apparatuur uitsluitend te gebruiken in en ten
behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf.
Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve
van derden is niet toegestaan. Het recht tot
gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar.
Het is cliënt niet toegestaan de apparatuur aan
enige derde in onderhuur te geven of enige
derde anderszins in enige vorm het gebruik of
medegebruik ervan te geven.
Gebruik van de apparatuur zal uitsluitend
geschieden op de in voorkomend geval tussen
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partijen overeengekomen plaats. Cliënt zelf zal
de apparatuur installeren, monteren en
gebruiksgereed maken.
Het is cliënt niet toegestaan de apparatuur of
enig deel daarvan als onderpand of
zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, jegens
enige derde te gebruiken of op andere wijze
daarover te beschikken.
Cliënt zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en
onder zich houden. Cliënt zal tijdig doeltreffende
maatregelen nemen ter voorkoming van schade
aan de apparatuur. Bij schade aan de apparatuur
zal cliënt leverancier daarvan onverwijld
schriftelijk in kennis stellen. Cliënt is voor schade
aan de apparatuur jegens leverancier en de door
de schade getroffen derden volledig
aansprakelijk.
Verandering van de staat van de apparatuur
Het is cliënt niet toegestaan de apparatuur
geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan
iets toe te voegen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van leverancier.
Leverancier is steeds gerechtigd toestemming te
weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden
te verbinden, waaronder voorwaarden
betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering
van de door cliënt gewenste veranderingen en
toevoegingen. Leverancier is tevens gerechtigd
bij het geven van zijn toestemming een last aan
cliënt op te leggen of de huurprijs te verhogen.
Tenzij anders overeengekomen, geldt tussen
partijen dat de aangebrachte veranderingen en
toevoegingen geen deel uitmaken van de
gehuurde apparatuur.
Cliënt dient de aan de apparatuur aangebrachte
veranderingen en toevoegingen uiterlijk voor of
bij het einde van de huurovereenkomst
ongedaan te maken of te verwijderen, tenzij
tussen partijen anders overeengekomen.
Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door
of in opdracht van cliënt aan de apparatuur
aangebrachte veranderingen en toevoegingen en
alle uit die veranderingen of toevoegingen
voortvloeiende gebreken van de apparatuur geen
gebreken in de zin van artikel 7:204 van het
Burgerlijk Wetboek zijn. Cliënt heeft ter zake van
deze gebreken geen enkele aanspraak jegens
leverancier. Leverancier is niet gehouden tot
herstel of onderhoud van deze gebreken.
Cliënt is jegens leverancier aansprakelijk voor
gebreken in de apparatuur die verband houden
met de door cliënt daaraan aangebrachte
veranderingen en toevoegingen.
Cliënt heeft geen aanspraak op enige
vergoeding, uit welke hoofde dan ook, in verband
met door cliënt aangebrachte veranderingen van
dan wel toevoegingen aan de gehuurde
apparatuur die bij of na het einde van de
huurovereenkomst, om welke reden dan ook,
niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.
Huurprijs
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de
tussen partijen overeengekomen huurprijs bij
aanvang van de huur of, ingeval van periodiek
verschuldigde huurtermijnen, bij aanvang van
een huurtermijn verschuldigd.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in
de huurprijs niet begrepen een vergoeding voor
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de terbeschikkingstelling van programmatuur
en/of verbruiksartikelen.
Cliënt zal de verschuldigde huurprijs bij
vooruitbetaling vóór of uiterlijk op de eerste dag
van de huur of, ingeval van periodieke
huurtermijnen, bij aanvang van een huurtermijn
aan leverancier voldoen.
Onderhoud apparatuur
Cliënt zal de apparatuur niet zelf onderhouden of
door een derde laten onderhouden.
Cliënt zal door hem geconstateerde gebreken in
de apparatuur terstond schriftelijk aan
leverancier kenbaar maken.
Leverancier zal zich naar beste kunnen
inspannen om bij wijze van correctief onderhoud
de gebreken in de apparatuur die voor zijn
rekening komen, binnen een redelijke termijn te
herstellen. Leverancier is tevens gerechtigd,
doch niet verplicht, tot het uitvoeren van
preventief onderhoud aan de apparatuur. Cliënt
zal leverancier desgevraagd in de gelegenheid
stellen correctief en/of preventief onderhoud uit
te voeren. Cliënt en leverancier zullen tevoren in
goed overleg de dagen en tijdstippen waarop
onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken.
Gedurende de periode van onderhoud heeft
cliënt niet recht op vervangende apparatuur.
Uitgesloten van de verplichting tot herstel van
gebreken als bedoeld in het vorige lid is:
- het herstel van gebreken die cliënt bij het
aangaan van de huurovereenkomst heeft
aanvaard;
- herstel van gebreken als gevolg van oorzaken
die van buiten komen;
- herstel van gebreken die aan cliënt, zijn
personeelsleden en/of door cliënt ingeschakelde
derden kunnen worden toegerekend;
- herstel van gebreken die het gevolg zijn van
onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik
van de apparatuur of gebruik in strijd met de
documentatie;
- herstel van gebreken die het gevolg zijn van
gebruik van de apparatuur in strijd met de
gebruiksbestemming;
- herstel van gebreken die het gevolg zijn van
door of namens cliënt aan de apparatuur
aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.
Indien leverancier de in het vorige lid bedoelde
gebreken herstelt of laat herstellen, zal
leverancier aan cliënt de daaraan verbonden
kosten volgens de gebruikelijke tarieven van
leverancier in rekening brengen.
Leverancier is steeds gerechtigd er voor te
kiezen herstel van gebreken achterwege te laten
en de apparatuur door andere, soortgelijke, maar
niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te
vervangen.
Leverancier is nimmer gehouden tot herstel of
reconstructie van verloren gegane data.
Eindinspectie en teruggave
Cliënt zal de apparatuur bij het einde van de
huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat
aan leverancier teruggeven. Kosten van vervoer
in verband met de teruggave zijn voor rekening
van cliënt.
Op verlangen van leverancier zal cliënt vóór of
uiterlijk op de laatste werkdag van de duur van
de huurovereenkomst zijn volle medewerking

9.3

9.4

9.5

verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van
de staat van de apparatuur. Van de bevindingen
daarbij wordt door partijen gezamenlijk een
rapport van eindinspectie opgemaakt, dat door
partijen moet worden ondertekend.
Indien cliënt, om welke reden dan ook, niet naar
behoren meewerkt aan de eindinspectie als
bedoeld in het vorige artikellid, dan is leverancier
gerechtigd om deze inspectie buiten
aanwezigheid van cliënt uit te voeren en het
bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is
bindend voor cliënt.
Leverancier is gerechtigd om de gebreken die
zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie
als bedoeld in de vorige twee leden en die voor
rekening en risico van cliënt komen, op kosten
van cliënt op te lossen of door een derde te laten
oplossen. Cliënt is eveneens ten volle
aansprakelijk voor schade van leverancier
wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel
onverhuurbaarheid van de apparatuur.
Ingeval cliënt bij het einde van de
huurovereenkomst enige door of namens hem
aan de apparatuur aangebrachte verandering
niet ongedaan heeft gemaakt of een toevoeging
daaraan niet heeft verwijderd, geldt tussen
partijen dat cliënt onweerlegbaar geacht wordt
afstand te hebben gedaan van ieder recht op die
veranderingen en/of toevoegingen, zonder dat
cliënt daarvoor aanspraak maakt op een
vergoeding.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd het bepaalde over
aansprakelijkheid in de module Algemeen van de
algemene voorwaarden is leverancier nimmer
aansprakelijk voor schade als gevolg van
gebreken in de apparatuur die leverancier bij het
aangaan van de huurovereenkomst niet kende,
en voor schade als gevolg van gebreken in de
apparatuur die na het aangaan van de
huurovereenkomst zijn ontstaan.
10.2 Cliënt is jegens leverancier in alle gevallen
aansprakelijk voor alle schade aan de
apparatuur, ontstaan - door welke omstandigheid
dan ook - tijdens de duur van de huur, derhalve
ook indien deze schade niet aan cliënt
toerekenbaar is.
10.3 In alle gevallen is cliënt jegens leverancier
aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of
verduistering van de apparatuur tijdens de duur
van de huur.
11. Beslag op de apparatuur
11.1 Cliënt zal leverancier terstond schriftelijk in
kennis stellen van een eventueel beslag op de
apparatuur, (waaronder een eventueel
faillissementsbeslag), onder gedetailleerde
opgave van de identiteit van de beslaglegger en
de reden van het beslag. Cliënt zal de
beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage
geven in de huurovereenkomst. Cliënt is jegens
leverancier aansprakelijk voor alle kosten en
schade in verband met een beslag op de
apparatuur.
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