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Definities
“Leica” betekent Leica Geosystems NV
“Klant” betekent de persoon die een prijsaanduiding van Leica aanvaardt voor de verhuring van Goederen of van wie
het verzoek voor de huur van Goederen aanvaard wordt door Leica
“Goederen” betekent de goederen die Leica verhuurt in overeenstemming met deze Voorwaarden
“Voorwaarden” betekent de standaard algemene voorwaarden van verhuring uiteengezet in dit document en die alle
bijzondere algemene voorwaarden die Schriftelijk werden overeengekomen tussen de Klant en Leica omvat, tenzij de
context anders vereist
“Contract” betekent het contract voor de verhuring van de Goederen
“Schriftelijk” omvat de overdracht via telex, kabel, fax, e-mail en andere vergelijkbare telecommunicatiemiddelen
Basis van het Contract
Leica zal de Goederen verhuren overeenkomstig de Schriftelijke prijsaanduiding gegeven door Leica en aanvaard
door de Klant, of het Schriftelijk verzoek van de Klant aanvaard door Leica, in beide gevallen onderworpen aan
deze Voorwaarden, die exclusief op het Contract van toepassing zijn, met uitsluiting van enige andere algemene
voorwaarden
Geen enkele wijziging aan deze Voorwaarden zal bindend zijn behalve indien deze Schriftelijk werd
overeengekomen tusen de Klant en Leica
Iedere fout of weglating in enige verkoopslitteratuur, prijsaanduidingen, prijslijst, aanvaarding van een offerte,
faktuur of ander document of informatie uitgegeven door Leica zal onderworpen worden aan verbetering zonder
enige aansprakelijkheid van Leica
Geen enkel verzoek dat werd aanvaard door Leica kan worden geannuleerd door de Klant behalve in geval van
Schriftelijk akkkoord van Leica
Huurprijs
De huurprijs van de Goederen zal de huurprijs zijn die door Leica opgenomen is in haar prijsaanduiding of in
Leica's Schriftelijke aanvaarding van het verzoek van de Klant
Indien Leica en de Klant Schriftelijk overeenkomen dat de Goederen ergens anders zullen geleverd worden dan op
de maatschappelijke zetel van Leica, zal de Klant gehouden zijn om Leica’s transportkosten en verzekeringskosten
vanaf de maatschappelijke zetel van Leica tot aan de plaats van bestemming van de Goederen, te betalen
Betalingsmodaliteiten
Behalve indien anders Schriftelijk overeengekomen tussen de Klant en Leica, zal Leica gerechtigd zijn om betaling
te eisen op het ogenblik van levering of ophaling van de Goederen
De huur is betaalbaar voor de hele periode, ongeacht het feit dat de Goederen voor het verstrijken van de periode
mogen worden teruggebracht
Wanneer de Klant in gebreke blijft om te betalen wanneer de betaling verschuldigd is, zal Leica, zonder afbreuk
aan enig ander beschikbaar recht of rechtsmiddel, gerechtigd zijn om:
4.3.1 Automatich en zonder voorafgaandelijke ingebrekstelling interest aan te rekenen voor iedere onbetaalde
faktuur, aan de interestvoet berekend overeenkomstig artikel 5 paragraaf 1 van de Wet van 2 augustus 2002
Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en/of
4.3.2 Zich enige betaling door de Klant gedaan, toe te eigenen in verband met de Goederen onder het Contract of
enige goederen die onder enig ander contract tussen Klant en Leica geleverd worden, naar goeddunken van
Leica en/of
4.3.3 Enige verdere leveringen aan de Klant op te schorten ongeacht onder hetzelfde Contract of onder enig
ander contract tussen de Klant en Leica
Levering
Behalve indien anders Schriftelijk overeengekomen tussen de Klant en Leica (zie 3.2), zal de Klant de goederen
ophalen op de maatschappelijke zetel van Leica. Leica zal de Klant meedelen of de goederen beschikbaar zijn voor
ophaling
Wanneer de Klant op ongerechtvaardigde wijze nalaat om de Goederen op te halen of nalaat om de Goederen in
ontvangst te nemen of nalaat om Leica adequate leveringsinstructies te geven op het ogenblik bepaald voor
levering, zal Leica, zonder afbreuk aan enig beschikbaar recht of rechtsmiddel, gerechtigd zijn om de Goederen te
stockeren tot op het ogenblik van de eigenlijke levering of de ophaling en zal Leica de kosten hiervoor aanrekenen
aan de Klant
Risico
Risico van schade aan of van verlies van de Goederen zal overgaan op Klant:
6.1.1 in het geval dat de Goederen worden geleverd op de maatschappelijke zetel van Leica, op het ogenblik dat
Leica de Klant meedeelt dat de Goederen beschikbaar zijn voor ophaling; of
6.1.2 in het geval dat de Goederen ergens anders dienen geleverd te worden, op het ogenblik van de levering op
zulke bestemming ;
Staat van de Goederen
Door de levering van de Goederen te aanvaarden, gaat de Klant ermee akkoord dat de Goederen gecontroleerd werden,
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dat ze van genoegzame kwaliteit zijn, vrij van gebreken en geschikt zijn voor de doeleinden van de Klant
Leica geeft niet aan of geeft geen enkele garantie dat de Goederen geschikt zijn voor de doeleinden van de Klant,
ongeacht of deze werden meegedeeld aan Leica of niet
Verplichtingen van de Klant
De Klant zal de Goederen verzekeren tegen verlies en beschadiging voor een bedrag gelijk aan hun volledige
vervangingswaarde wanneer deze zich in het bezit of onder de controle van de Klant bevinden
De Klant zal de Goederen in goede en dienstige staat van reparatie en werking houden, met uitzondering van de
normale slijtage. Enige schade of gebrek aan de Goederen wanneer deze zich in het bezit of onder de controle van
de Klant bevinden zal geacht worden de verantwoordelijkheid van de Klant te zijn
Teruggave van de Goederen
Wanneer de Goederen niet teruggeven worden binnen de 7 dagen volgend op het verstrijken van de periode, zal Leica
gerechtigd zijn om ervan uit te gaan dat de Goederen verloren gegaan zijn en om vervangingsgoederen aan te kopen.
De kost zal aangerekend worden aan de Klant aan volle catalogusprijs
Wanneer de Goederen worden teruggegeven in een staat die, volgens de mening van Leica niet in goede staat is en niet
in bruikbare staat is, mag Leica, naar eigen goeddunken, de Goederen herstellen of vervangen en de kostprijs hiervan
zal aangerekend worden aan de Klant aan de volle catalogusprijs
In het geval van artikel 8.1 en/of in het geval van 8.2, zal de huurprijs blijven vermeerderen tot wanneer, in
overeenstemming met de artikelen 8.1. en 8.2., Leica vervangingsgoederen heeft gekocht en/of de Goederen
desgevallend heeft laten herstellen of vervangen
Eigendom van de Goederen
De Goederen zullen op ieder ogenblik de persoonlijke eigendom van Leica blijven ongeacht het feit dat ze zouden
vermengd geworden zijn met andere goederen of vastgehecht aan enig terrein of eigendom. Wanneer ze zo
werden vastgehecht, zal Leica zonder toestemming gerechtigd zijn om de eigendom te betreden waar de Goederen
gelocaliseerd zijn en om de goederen daarvan hiervan los te maken en weg te halen. De Klant zal verantwoordelijk
zijn voor enige schade die hierdoor veroorzaakt wordt aan de Klant en enige kosten daarbij opgelopen door Leica
Overmacht
Leica zal zonder enige aansprakelijkheid van haar zijde en zonder afbreuk aan haar andere rechten gerechtigd zijn,
om het Contract of enig niet vervuld gedeelte hiervan, of naar haar keuze, de leveringen op te schorten of
gedeeltelijke leveringen te doen of de leveringstermijn of de leveringstermijnen te verlengen, indien de productie
van de Goederen door Leica of door de leveranciers van Leica, of de levering van Goederen, of de vervulling door
Leica van één van haar verplichtingen overeenkomstig het Contract, verhinderd of vertraagd is, hetzij rechtstreeks
of onrechtstreeks, of omwille van oorlog of andere vijandigheden, burgerlijke problemen, “act of God”,
regeringsacties of wetgeving, onderbrekingen in het transport, stakingen, lock out of andere vormen van sociale
acties, ongelukken of stopzetting van de werken, gebrek aan materialen, uitrustingen, brandstoffen of werkkracht,
complete stopzetting van de machines of enig andere oorzaak die buiten de redelijke controle van Leica of van
haar onderaannemers ligt, ongeacht of zulke oorzaak bestaat op de datum van de bestelling
Insolvabiliteit van de Klant
Wanneer de Klant een vrijwillige regeling treft met zijn schuldenaars of wanneer hij onderworpen is aan een
beheersmaatregel of wanneer hij failliet verklaard wordt of in vereffening gaat, zal Leica gerechtigd zijn om het
Contract te ontbinden of enige verdere leveringen onder het Contract op te zeggen zonder enige aansprakelijheid
ten opzichte van de Klant, en wanneer de Goederen geleverd werden maar nog niet betaald werden, zal de prijs
onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden ongeacht enig vroegere andersluidende overeenkomst of regeling
Splitsbaarheid
Waneer enig deel van deze algemene voorwaarden tegenstrijdig met, verboden door, of geacht wordt niet geldig te
zijn onder de toepasselijke wetten en regelgeving, zal zulke bepaling niet toepasselijk zijn en geacht worden
weggelaten te zijn, in die mate dat ze tegenstrijding, verboden of ongeldig is, maar het overige deel van de
bepaling zal hierbij niet ongeldig zijn en zal in zo groot mogelijke mate uitwerking blijven hebben
Enige ongeldige bepaling zal via onderlinge overeenkomst door de partijen worden vervangen door een bepaling
die op de breedst mogelijke wijze de bedoeling die door de initiële bepaling werd beoogd, weergeeft
Toepasselijk recht – geschillenregeling
Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van de regels van
internationaal privaatrecht
In geval van betwisting, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Brussel bevoegd

