ALGEMENE LEVERINGS- EN HUURVOORWAARDEN EN CONDITIES (17 ARTIKELEN)
Artikel 1) Toepasselijkheid
a)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door Reftrade Rental B.V.
aangeboden diensten alsmede aangeboden, verhuurde en vervaardigde producten, hierna onder meer aangeduid met "het Gehuurde", "Unit" of "Unit(s)".
b)
Waar hierna verder van "Reftrade" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Reftrade Rental B.V. als Aanbieder, Verhuurder of Leverancier of welke andere hoedanigheid
dan ook.
c)
Waar hierna verder van "Huurder" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de contractuele wederpartij van Reftrade aspirant-Huurder, Huurder en/of ontvanger.
d)
Een verwijzing door Huurder naar eigen algemene voorwaarden wordt door Reftrade uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2) Aanbieding
a)
Alle aanbiedingen van Reftrade, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b)
Mondelinge mededelingen zijn voor Reftrade niet bindend, tenzij door Reftrade binnen 14 dagen na het doen van de mededelingen schriftelijk bevestigd.
c)
In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover uitdrukkelijk zijn opgenomen in een
door partijen ondertekend contract of een door Reftrade ondertekende opdrachtbevestiging.
d)
Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Artikel 3) Totstandkoming huurovereenkomst
a)
In geval de huurovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Reftrade, onderscheidenlijk op de dag van
verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Reftrade. Indien de huurovereenkomst nog niet door Reftrade is ondertekend onderscheidenlijk de
opdrachtbevestiging nog niet door Reftrade is verzonden maar er is al wel uitvoering gegeven aan de overeenkomst doordat de Huurder het Gehuurde in gebruik heeft
genomen dan wordt de huurovereenkomst geacht dan al te bestaan. Onder in gebruik nemen wordt in dit verband ook verstaan: de afgifte van het Gehuurde op het Reftrade
depot aan de vervoerder, die het Gehuurde voor de Huurder transporteert.
b)
De huurovereenkomst bevat de overeengekomen voorwaarden en condities van verhuur voor het Gehuurde zoals tussen de partijen is overeengekomen.
c)
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien Reftrade deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd. Indien de
aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen niet correct zouden zijn weergegeven door Reftrade dient de Huurder daartegen binnen drie (3) werkdagen schriftelijk
protest aan te tekenen, bij gebreke waarvan de door Reftrade bevestigde aanvullende afspraken en/of aangebrachte wijzigingen worden geacht juist te zijn en bindend
vaststaan.
d)
Afwijkingen met in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan Huurder geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig
ander recht.
e)
De Huurder dient direct na ontvangst van de huurovereenkomst het kopie-exemplaar van de overeenkomst door de Huurder rechtsgeldig ondertekend aan Reftrade terug te
zenden.
Artikel 4) Prijzen en kosten
a)
De in de aanbiedingen van Reftrade vermelde prijzen zijn af fabriek en magazijn of vanuit het aangegeven Reftrade depot, in Euro’s en/of uitdrukkelijk aangegeven in
Amerikaanse dollars en exclusief B.T.W., andere belastingen en heffingen en exclusief verzekering en buitengewone (on)kosten.
b)
De prijzen van Reftrade zijn gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijke contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten,
assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. Indien na de datum
van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is
Reftrade gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
c)
De huurperiode wordt voor iedere Unit, die deel uitmaakt van deze overeenkomst berekend tot het moment dat de Unit is teruggeleverd op het aangegeven Reftrade depot. De
dag van ingebruikneming en de dag van teruglevering gelden steeds als een volledige huurdag.
Artikel 5) Levertijden
a)
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen;
1)
de dag van totstandkoming van de huurovereenkomst,
2)
de dag van ontvangst door Reftrade van de voor de uitvoering door haar van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst alle noodzakelijke bescheiden, gegevens,
vergunningen en dergelijke,
3)
de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door Reftrade uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de
huurovereenkomst,
4)
de dag van ontvangst door Reftrade van hetgeen volgens de huurovereenkomst vóór het uitvoeren door Reftrade van haar verplichtingen uit de verhuurovereenkomst
(waarborgsom, transport, etc.) bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien tussentijdse wijzigingen in de verhuuroverkomst worden aangebracht of de uitvoering
daarvan wordt opgeschort door de Huurder, wordt de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de
opschorting verlengd. Indien aan de zijde van Reftrade vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen van de Huurder van enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd
met minimaal de duur van deze vertraging.
b)
Het Gehuurde geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze op het depot van Reftrade of ter plaatse van aflevering gereed is.
c)
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door
Reftrade bestelde materialen. Indien buiten schuld van Reftrade vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering
van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
d)
Behoudens grove schuld aan de zijde van Reftrade geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de Huurder geen recht op vergoeding van directe of indirecte
schade, gevolgschade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de
huurovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 6 - Levering en andere prestaties
a)
Tot de levering volgens artikel 5, sub b, heeft plaatsgehad, is het Gehuurde voor risico van Reftrade. Na de levering is het Gehuurde voor risico van de Huurder.
b)
Het door de Huurder, of in opdracht van de Huurder door een derde, plaatsvindende vervoer van het Gehuurde naar de Huurder toe, respectievelijk naar Reftrade toe,
waaronder wordt begrepen laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de Huurder, ongeacht enig andersluidend beding. De Huurder is verplicht dit vervoer
deugdelijk te verzekeren. Dit vervoer dient te geschieden per daartoe geschikt vervoermiddel.
De Huurder is jegens Reftrade aansprakelijk voor eventuele uit het gebruik van de openbare weg voortvloeiende schade, hoe en door wie ook veroorzaakt. Het is de Huurder
niet toegestaan het Gehuurde te vervoeren en/of te verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reftrade. Bij niet naleving van deze bepaling is de Huurder
aansprakelijk voor alle schade daaruit voortvloeiend.
Het Gehuurde kan uitsluitend in het door Reftrade aangegeven depot uit huur worden genomen.
c)
Indien ingevolge de huurovereenkomst Reftrade het Gehuurde zelf laat transporteren en niet opgehaald kan worden door Reftrade op de in de huurovereenkomst
overeengekomen datum, bijvoorbeeld en onder andere door afwezigheid van de Huurder en/of onbereikbaarheid van de locatie van de Unit(s) of welke oorzaak ook, is de
Huurder aansprakelijk voor alle kosten, schade, etc. die daaruit voortvloeien.
d)
Reftrade behoudt zich het recht voor om de huurtermijn niet te verlengen. Indien de Huurder het Gehuurde niet tijdig teruglevert is hij aansprakelijk voor alle kosten die hieruit
voortvloeien.
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Artikel 7) Betaling
a)
Reftrade facturen inzake de verhuur en de bijkomende kosten, zoals de kosten van het behandelen van het Gehuurde op het Reftrade depot, schoonmaken en
reparatiekosten, zijn onmiddellijk betaalbaar. Reftrade is gerechtigd 1.5% cumulatief interest per maand te berekenen met een minimum van EURO 50,00 per maand per
factuur over alle factuurbedragen, welke 15 dagen na vervaldatum niet aan Reftrade zijn voldaan.
b)
Naast de betaling van huurtermijnen en bijkomende kosten voortvloeiende uit deze huurovereenkomst is overeengekomen dat de Huurder zal betalen of aan Reftrade zal
vergoeden, alle belastingen (behalve inkomstenbelastingen), heffingen, retributies en rechten geheven of opgelegd door de staat of enige provincie, gemeente of andere
instantie met de bevoegdheid belastingen te heffen, verband houdend met het Gehuurde van deze huurovereenkomst.
c)
Deze huurovereenkomst is een overeenkomst van huur en verhuur en geen koop, voorwaardelijke koop, of anderszins en de Huurder kan geen enkele verkooprechten of
condities of enige eigendomsrechten aan de huurovereenkomst ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders door Reftrade op de huurovereenkomst vermeld.
Artikel 8) Ontbinding/kosten
a)
Wanneer de Huurder een of meer bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt, failliet wordt verklaard dan wel zijn faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan
wel wanneer de Schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard; wanneer de algemene vergadering van aandeelhouders van de Huurder een besluit tot
ontbinding neemt en/of wanneer het bedrijf van de Huurder wordt geliquideerd of stilgelegd; wanneer conservatoir dan wel executoriaal beslag wordt gelegd op Huurders
roerende goederen en/of de verzekering wordt beëindigd en in het algemeen de Huurder, naar Reftrade's oordeel, geacht moet worden waarschijnlijk niet meer aan zijn
verplichtingen te kunnen voldoen, zal Reftrade het recht hebben om, ingevolge het enkel plaatsvinden van een der voormelde omstandigheden, zonder sommatie, aanmaning
of tussenkomst van de rechter deze overeenkomst voor ontbonden te verklaren en het Gehuurde tot zich nemen, dan wel is gerechtigd de (verdere) uitvoering van de
huurovereenkomst op te schorten, dit ter keuze van Reftrade. In de gevallen in dit artikel vermeld zal de Huurder verschuldigd zijn een bedrag gelijk aan de onbetaald gebleven
en nog niet belaste huurtermijnen alsmede hetgeen uit hoofde van de huurovereenkomst door Huurder verschuldigd is, welk bedrag onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar is.
b)
Alle kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor rechtskundige bijstand, die Reftrade moet maken bij de uitoefening van enig recht,
dat op grond van deze overeenkomst aan hem toekomt, komen ten laste van de Huurder. Onverminderd het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel heeft Reftrade altijd het
recht om, indien de Huurder enig verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt, zich tot de competente rechter te wenden.
Artikel 9) Zekerheid
a)
Indien er goede grond bestaat dat de Huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Huurder verplicht op eerste verzoek van Reftrade terstond genoegzame en in
de door Reftrade gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
Zolang de Huurder daaraan niet heeft voldaan, is Reftrade gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
b)
Indien de Huurder aan een verzoek als bedoeld sub a niet binnen 15 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar
verplichtingen direct opeisbaar.
Artikel 10) Onderhoud en klachten
a)
De Huurder is verplicht het Gehuurde, dat deel uitmaakt van deze huurovereenkomst, gedurende de gehele huurperiode tot teruglevering op het aangegeven Reftrade depot
verzekerd te houden tegen cascoschade, totaal de waarde van het Gehuurde bepaald als aangegeven in het schema onder "vervangingswaarde" van de huurovereenkomst.
Huurder staat tegenover Reftrade er voor in, en verplicht zich uitdrukkelijk, Reftrade schadeloos te stellen voor alle schade, ontstaan gedurende de huurtermijn, die Reftrade
mocht lijden wegens onder meer:
1)
verlies van, of schade aan genoemde het Gehuurde of gedeelte daarvan, wegens brand, diefstal, bliksem, overstroming, storm, ontploffing of ander ongeval.
2)
de dood van, en letsel aan, derden, of schade aan eigendommen van derden tengevolge van - geheel of gedeeltelijk - het gebruik of toestand van het Gehuurde of deel
daarvan. Reftrade heeft het recht om inzage te verlangen van verzekeringspolissen van Huurder waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de eisen tot verzekering zoals
genoemd in deze huurovereenkomst.
b)
De Huurder verklaart hierbij het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en zal het Gehuurde in dezelfde goede staat uitgezonderd normale slijtage door gebruik, aan
het einde van de huurovereenkomst terugleveren. De Huurder zal zorg dragen dat de container gedurende de gehele huurperiode in goede staat van onderhoud verkeert.
Noodzakelijke maakkosten en/of reparaties en/of vervanging van onderdelen zullen uitsluitend door of vanwege Reftrade aangestelde personen verricht worden voor rekening
van de Huurder.
c)
Reftrade is niet aansprakelijk en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de lading, tengevolge van het niet volledig of niet functioneren van de
Unit.
d)
Huurder is hoe dan ook verplicht om de ruimtetemperatuur van het Gehuurde op alle dagen, inclusief zon- en feestdagen, op regelmatige basis te controleren en bij een
onvoorziene temperatuurwisseling terstond de benodigde actie te ondernemen.
Artikel 11) SecuriPACK-overeenkomst (Calamiteitenovereenkomst)
a) Huurder kan een SecuriPACK- en huurovereenkomst met Reftrade aangaan op grond waarvan wordt beoogd om Huurder de mogelijkheid te bieden op afroep, hetzij in
Nederland hetzij in België, binnen de in de overeenkomst gestelde termijn na afroep, een of meer Units, tot het overeengekomen maximum aantal, geleverd te krijgen, waarbij
Verhuurder alsdan verhuurt aan Huurder, zoals Huurder alsdan huurt van Verhuurder, die geleverde Unit(s).
b) Het is de verantwoordelijkheid van Huurder dat Reftrade tijdig alle vereiste informatie en benodigde stukken ontvangt om na afroep (tijdig) tot levering van de Unit(s) over te
kunnen gaan.
c) Reftrade spant zich in om het aantal afgeroepen Units, tot het overeengekomen maximum, tijdig te leveren.
d) Als Huurder op het moment van afroep niet aan al haar verplichtingen uit hoofde van de SecuriPACK-overeenkomst heeft voldaan, kan Huurder in geen geval verlangen dat
na afroep een of meer Units worden geleverd.
e) Huurder dient te handelen conform het Afroep- en afleverprotocol, verstrekt door Reftrade.
Artikel 12) Overmacht
a)
Reftrade is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die ook
niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting(en) voor haar rekening komt.
b)
Onder overmacht vallen bijvoorbeeld, maar uitdrukkelijk niet alleen, extreem weer (daaronder valt onder meer, doch niet uitsluitend, code rood, windkracht 9 of meer, hevige
regenval, hagel en/of sneeuw, afsluiting van wegen vanwege slecht weer), werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken en brandstof, transportvertraging, brand
en vergelijkbare omstandigheden bij Reftrade dan wel haar toeleveranciers dan wel door haar ingeschakelde vervoerders.
c)
Indien Reftrade door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen,
heeft zij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel (indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is) de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
d)
De Huurder is in geval van overmacht niet gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.
e)
Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes (6) maanden geduurd heeft, kan de Huurder overgaan tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij recht heeft op een
schadevergoeding. Reftrade blijft gerechtigd tot betaling van haar toekomende prijs.
Artikel 13) Verzekering (Pack Essential)
a)
Reftrade kan tegen een vergoeding een containerverzekering (casco-dekking) afsluiten (niet in geval van OFFSHORE-gebruik), die uitsluitend eventuele schade(s) aan het
Gehuurde dekt, waarbij de Huurder een medeverzekerde is op de polis. De containerverzekering kent een eigen risico van EURO 500,-- per schadegeval. In het geval van een
eventuele gedekte schade aan het Gehuurde is de Huurder verplicht dit eigen risico te dragen. De lading is niet gedekt door deze verzekering.
b)
Huurder heeft de mogelijkheid om het Gehuurde onverzekerd te huren van Reftrade. Hiertoe dient de Huurder een afstandsverklaring te tekenen conform het model van
Reftrade. Indien de Huurder van deze mogelijkheid gebruik maakt dient de Huurder zelf een verzekering af te sluiten met een adequate dekking op basis van de
vervangingswaarde van het Gehuurde voor eventuele schades aan het Gehuurde waarbij tevens het belang van Reftrade bij het Gehuurde is meeverzekerd. De Huurder dient
Reftrade in het bezit te stellen van een afschrift van de door de Huurder afgesloten verzekeringspolis en de daarop toepasselijke voorwaarden.
c)
Indien de Huurder het Gehuurde onverzekerd huurt en/of nalaat zelf een adequate verzekering voor het Gehuurde af te sluiten, waarbij eveneens de belangen van Reftrade
zijn meeverzekerd, dan is de Huurder aansprakelijk voor alle eventuele schade die Reftrade hierdoor lijdt en/of zal lijden samenhangende met en/of voortvloeiende uit dit
handelen en/of nalaten.
Artikel 14) Aansprakelijkheid en vrijwaring
a)
Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de personen die belast zijn met de leiding van Reftrade, is Reftrade jegens de Huurder niet aansprakelijk voor
schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade zoals gevolg- of bedrijfsschade en dus o.a. ook niet voor:
1)
schade veroorzaakt door het niet of niet tijdig opleveren van het Gehuurde door welke oorzaak ook;
2)
schade veroorzaakt door nodig blijkende vervanging, herstel of storing, zowel indien deze het gevolg zijn van normale slijtage van het Gehuurde als door welke oorzaak
ook;
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3)
4)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

schade veroorzaakt door of met het Gehuurde, door welke oorzaak dan ook veroorzaakt; Huurder vrijwaart Reftrade terzake tegen aanspraken van derden;
bedrijfsschade die de Huurder en/of een derde(n) lijdt/lijden in welke vorm dan ook veroorzaakt door beschadiging van, storing aan, het verloren gaan van of uitval van
het Gehuurde.
5)
schade aan eigendom van de Huurder of derden toebehorende roerende of onroerende zaken of personen;
6)
schade die het gevolg is van het niet voldoen van de door Reftrade geleverde of verhuurde roerende zaken aan wettelijke of andere overheidseisen;
7)
schade veroorzaakt door derde(n) die met instemming van de Huurder door Reftrade is (zijn) ingeschakeld; de Huurder heeft geen recht om betaling van de huurprijs te
weigeren, dan wel ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde wanprestatie aan zijde van Reftrade, behoudens
in geval van opzet aan de zijde van Reftrade zelf.
Reftrade is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade voor zover deze het bedrag te boven gaat dat Reftrade van een verzekeringsmaatschappij zal hebben ontvangen.
Indien en voor zover op Reftrade enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal
zes (6) maal de huurprijs van het Gehuurde per maand, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid maximaal EURO 2.500,00 per schadegeval of samenhangende reeks
van gevallen kan bedragen. Het voorgaande geldt ook indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Reftrade zou rusten in verband met overschrijding van de
overeengekomen levertijd.
Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen acht (8) dagen na het ontstaan daarvan of zo veel eerder als de Huurder de schade had kunnen
onderkennen, bij Reftrade per aangetekend schrijven te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de Huurder.
Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de Huurder of door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van de Huurder is Reftrade niet
aansprakelijk.
Reftrade is niet aansprakelijk voor schade indien de Huurder zelf wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door Reftrade
geleverde/gepresteerde en/of indien de Huurder deze zaken/prestaties voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden heeft aangewend. Evenmin is Reftrade aansprakelijk
indien de Huurder de gebruikshandleiding niet heeft nageleefd.
De Huurder vrijwaart Reftrade voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Reftrade geleverde zaken of prestaties.
Wanneer schade wordt geconstateerd aan het Gehuurde bij teruglevering op het Reftrade depot zal er door of vanwege Reftrade aangestelde personen en voor rekening van
de Huurder een schaderapport worden opgemaakt. Vervolgens dient de Huurder binnen acht (8) dagen na ontvangst van het schaderapport haar akkoord te geven en het
schadebedrag te voldoen. Indien de Huurder niet akkoord gaat met het schaderapport dient de Huurder, binnen 14 dagen na ontvangst van het schaderapport, door een
neutraal en vakkundig persoon een contra-expertise te laten uitvoeren. De kosten van deze contra-expertise zullen worden gedragen door de Huurder. Indien het
schaderapport van de contra-expertise een andere uitkomst geeft dan het schaderapport dat namens Reftrade is opgemaakt dan zal de Huurder in ieder geval onmiddellijk
het onbetwiste gedeelte uit beide schaderapporten aan Reftrade voldoen. Partijen zullen, binnen vier (4) weken na ontvangst van het schaderapport van de contra-expertise,
trachten een regeling in der minne te treffen over het verschil in beide schaderapporten. Indien binnen deze termijn van vier (4) weken geen regeling in der minne wordt
bereikt staat het partijen vrij deze kwestie aan de in artikel 14 van deze voorwaarden genoemde rechter voor te leggen. De huurperiode zal worden verlengd totdat de
reparaties naar behoren zijn uitgevoerd en het Gehuurde weer verhuurd kan worden.

Artikel 15) Toepasselijk recht / bevoegde rechter
a)
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Reftrade en de Huurder is Nederlands recht van toepassing.
b)
Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen en te beslechten. Een en ander onverminderd het
recht van Reftrade om te kiezen voor een elders volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 16) Nederlandse tekst prevaleert
a)
De Nederlandse tekst van deze Algemene Leverings- en Huurvoorwaarden en Condities prevaleert boven vertalingen daarvan.
Artikel 17) Slotbepaling
a)
Reftrade heeft de bevoegdheid en mogelijkheid om deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.
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