
 

 

Algemene voorwaarden van Kooystra Professioneel / Technisch Bureau Kooystra 
gevestigd te Joure. 
 
 
I.  Algemeen 

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kooystra Professioneel / Technisch Bureau 
Kooystra verder te noemen: “Kooystra Pro” gedane offertes en op alle Kooystra Pro gesloten 
overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: “Wederpartij”, 
betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken waaronder 
begrepen, doch niet beperkt tot, (het bemiddelen bij het) verhuren van zaken of het verrichten 
van diensten.  

2. Afwijkende bedingen binden Kooystra Pro slechts na schriftelijk akkoord bevinding harerzijds 
en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. Eventuele 
vertegenwoordigers van Kooystra Pro mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen 
overeenkomen dan krachtens uitdrukkelijke volmacht van de directie van Kooystra Pro, voor 
iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.  

3. Verwijzing van de Wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Kooystra Pro niet 
aanvaard, tenzij zulks, voor elk geval afzonderlijk, schriftelijk is overeengekomen.  

 
II.  Offertes 

1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarden bevatten. Indien 
een vrijblijvend aanbod schriftelijk wordt aanvaard, heeft Kooystra Pro het recht het aanbod 
binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  

2. Indien door Kooystra Pro geen offerte gedaan is, komt een overeenkomst eerst tot stand 
wanneer Kooystra Pro binnen 8 dagen, nadat zij de order ontvangen heeft, dit schriftelijk 
bevestigt. Verzending door Kooystra Pro van een factuur aan de Wederpartij wordt 
aangemerkt als bevestiging van een opdracht.  

3. Door Kooystra Pro aan de Wederpartij bij of na offerte dan wel orderbevestiging ter kennis 
gebrachte afbeeldingen, tekeningen, gewichtvermeldingen, technische specificaties en 
overige gegevens, opgenomen in onze documentatie, catalogi, advertenties en prijslijsten 
hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens 
verbinden slechts indien nadrukkelijk overeengekomen.  

4. Door Kooystra Pro verstrekte aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, 
schema’s, ontwerpen, en overige door Kooystra Pro tot stand gekomen of gepubliceerd 
bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van Kooystra Pro en mogen niet aan derden, 
in welke vorm dan ook, ter inzage worden verstrekt dan wel ter beschikking worden gesteld 
zonder toestemming van Kooystra Pro.  

5. Bescheiden bedoeld in lid 4 van dit artikel moeten op eerste verzoek van Kooystra Pro 
compleet en onbeschadigd worden teruggegeven.  

 
III.  Prijzen 

1. De door Kooystra Pro opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave 
geldende inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee 
gelijk te stellen heffingen, belastingen, en andere dergelijke factoren. Indien deze factoren 
wijzigingen ondergaan, is Kooystra Pro gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Vindt 
prijswijziging plaats na het sluiten van de overeenkomst dan is de Wederpartij bevoegd  de 
overeenkomst te ontbinden.  

2. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen van zaken met bestemming binnen 
Nederland van leveranties met een nettowaarde exclusief omzetbelasting van meer dan  
€ 250,- franco huis koper en inclusief vrachtkosten, behoudens het hierna in lid 3 bepaalde. 
Betreft het zaken met bestemming buiten Nederland almede leveranties met een nettowaarde 
exclusief omzetbelasting minder dan € 250,- dan zijn alle prijzen af magazijn Kooystra Pro. 

3. De kosten van verpakking en verzekering als bedoeld in artikel VII lid 3, alsmede  
zegel-, stations-, en inklaringskosten worden door Kooystra Pro aan de Wederpartij 
doorgerekend.  

4. Voor leveranties met een netto waarde exclusief omzetbelasting van minder dan € 250,- wordt 
een toeslag voor administratie en/of orderkosten doorberekend aan de Wederpartij. 

5. Voor door Kooystra Pro verrichte diensten zijn de overeengekomen honoraria bindend. 
Eventuele verschotten en andere uitgaven worden integraal aan de Wederpartij 
doorberekend.  

 



 

 

IV.  Betaling 
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen 

informatie de kredietwaardigheid van de Wederpartij blijkt. Kooystra Pro is te allen tijde 
gerechtigd van de Wederpartij een zekerheidstelling te harer genoegen te eisen voor de tijdige 
en algehele voldoening van zijn betalings - en andere verplichtingen.  

2. Kooystra Pro is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen betaling of onder rembours te 
leveren en/of diensten te verrichten. Kooystra Pro is bevoegd levering, verzending en het 
verlenen van diensten uit te stellen, totdat de Wederpartij genoegzame zekerheid voor de 
betaling heeft verschaft. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door Kooystra Pro door 
vertraagde (af-)levering geleden schade.  

3. De Wederpartij is verplicht de koopprijs binnen 4 weken na factuurdatum contant ten kantore 
van Kooystra Pro of op een van Kooystra Pro haar bank- of girorekeningen te voldoen. Bij 
betaling binnen 2 weken heeft de Wederpartij recht op een korting van 2% van het 
factuurbedrag.  

4. Nalatigheid van de Wederpartij ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn 
betalingsverplichting onverlet.  

5. Indien de Wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldaan heeft, is 
hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereis is. In dat geval is de Wederpartij 
aansprakelijk voor alle door Kooystra Pro geleden en te lijden schade.  

6. indien in gedeelten wordt geleverd is Kooystra Pro niet tot verdere levering verplicht dan nadat 
de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, 
onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel. 

7. Bij gebreke van tijdige betaling is de Wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, de 
wettelijk rente, vermeerderd met 3% over het onbetaald gebleven gedeelde van de hoofdsom 
verschuldigd.  

8. Kooystra Pro is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van de nettowaarde 
exclusief omzetbelasting in rekening te brengen. Bij betaling binnen de in lid 3 vermelde 
betalingstermijn van 4 werken is deze toeslag niet verschuldigd.  

9. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, zijn voor rekening van de 
Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald 
gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-. 

 
V.  Levertijd 

1. De overeengekomen levertijden en overige termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als 
fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Kooystra Pro te harer keuze die 
gedeelte leveren, dan wel eerst leveren wanneer de hele bestelling gereed is, onverminderd 
het bepaalde in lid 1 van dit artikel. 

3. Blijft de Wederpartij na sommatie in gebreke om mee te werken aan inontvangstneming van 
de goederen, dan kan Kooystra Pro te hare keuze, hetzij leveren op een door haar te bepalen 
tijdstip, hetzij de overeenkomst, dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, 
zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden 
verklaren onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

4. Indien om welke reden dan ook de Wederpartij niet in staat is de zaken op het 
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, in 
Kooystra Pro, indien zijn overgaat tot het (doen) opslaan van de zaken, bevoegd alle kosten 
en schade ter zake van de opslag aan de Wederpartij in rekening te brengen. De Wederpartij 
is verplicht in rekening gebrachte kosten en schade conform lid 3 van artikel IV aan Kooystra 
Pro te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

 
VI.  Niet berekenbare tekortkomingen (overmacht) 

1. Indien Kooystra Pro door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld om en risicosfeer 
om, na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te 
komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering 
op te schorten. De Wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in 
redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij 
opheffing van de (oorzaak van de) verhindering af wacht.   

2. Indien Kooystra Pro door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend 
verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 



 

 

3. tot de omstandigheden als hiervoor bedoelt, worden in elk geval gerekend, oorlog, oproer, 
molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting-, in- en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van 
energie, bedrijfsstoring en het geval dat Kooystra Pro door haar eigen toeleveranciers en/of 
onderaannemers om welke reden dan ook niet tot levering en/of het verlenen van diensten in 
staat wordt gesteld. 

 
VII.  Levering, vervoer en risico-overgang 

1. De Wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop 
deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de Wederpartij afgeleverd op het moment, 
waarop zij bij Kooystra Pro ter feitelijke aflevering gereed staan. 

2. Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Kooystra Pro de wijze van vervoer. 
3. Kooystra Pro zal de te leveren zaken tijdens het vervoer voor rekening van de Wederpartij 

verzekeren. 
4. de Wederpartij verplicht het afgeleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van het 

vermoedelijk voordoen van een verzekerd evenement is de Wederpartij verplicht daarvan 
onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief te laten maken, welke eveneens 
onverwijld naar Kooystra Pro moet worden verzonden, en zich terstond met Kooystra Pro in 
verbinding te stellen. 

5. Kooystra Pro is niet gehouden tot prestaties waartoe de verzekeraar niet verplicht is. 
 
VIII.  Reclames 

1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de voor Kooystra Pro gedane of niet 
gedane (deel)leveringen, op door Kooystra Pro verrichte diensten of op door Kooystra Pro 
gemaakte facturen, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de 
klacht, binnen 5 werkdagen schriftelijk bij Kooystra Pro worden ingediend, mede om Kooystra 
Pro in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht na te trekken.  

2. De zaken mogen niet door de Wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande 
schriftelijk toestemming van Kooystra Pro. Na verlenen van voornoemde toestemming 
impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming 
moeten de zaken –tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- in ongeschonden staat in de 
originele verpakking worden teruggezonden op kosten en voor risico van de Wederpartij. 

 
IX.  Retourzendingen 

Indien door Kooystra Pro om welke reden dan ook, zaken worden teruggenomen, worden 
deze gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der inontvangstneming door 
Kooystra Pro hebben, verminderd met de uit terugneming voor Kooystra Pro voortvloeiende 
kosten. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle door Kooystra Pro geleden schade. 

 
X.  Eigendomsvoorbehoud 

1. zolang de Wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende 
kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Kooystra Pro wegens 
toerekenbaar te kort schieten door de Wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor 
genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Kooystra Pro zich de eigendom van de zaken 
voor. Kooystra Pro behoudt zich de eigendom van de zaken eveneens voor, indien de 
Wederpartij nog niet aan al zijn verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens 
welke Kooystra Pro zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel voortvloeiend uit 
overeenkomsten krachtens welke Kooystra Pro werkzaamheden heeft verricht of zal 
verrichten en/of diensten heeft verleend of zal verlenen, dan wel voortvloeiend uit te kort 
schieten van de Wederpartij in de nakoming van en verplichtingen uit een overeenkomst als 
voorgenoemd, jegens Kooystra Pro heeft voldaan of daarvoor genoegzaam zekerheid heeft 
gesteld. De eigendom gaat over op de Wederpartij zodra de Wederpartij aan al zijn 
verplichtingen als voorgenoemd jegens Kooystra Pro heeft voldaan. 

2. Voor toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders 
schriftelijk is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of 
meer verbintenissen van de Wederpartij jegens Kooystra Pro, in de eerste plaats toegerekend 
op de door Kooystra Pro aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel 
genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege Kooystra Pro aan de 
Wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen e.d. kunnen niet aangemerkt 
worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij Kooystra Pro nadrukkelijk 
anders bepaalt. 



 

 

3. zolang de geleverde zaken niet volledig betaald zijn, is de Wederpartij niet bevoegd de zaken 
door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan 
niet om niet en al dan niet voor gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking 
te stellen. 

 
XI. Ontbinding 

1. Onverminderd het bepaalde in art. IV wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, 
zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het 
tijdstip, waarop de Wederpartij (i) de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of 
niet volledig heeft voldaan, (ii) in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement 
aanvraagt,(iii) voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of (iv) door beslaglegging, 
curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen als 
boedelschuld erkent.  

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De 
Wederpartij is alsdan aansprakelijk voor alle door Kooystra Pro geleden schade. 

3. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke 
voor hem uit deze voorwaarden en/of een met Kooystra Pro gesloten overeenkomst 
voorvloeien, alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de onderneming 
van de onderneming van de Wederpartij of diens overlijden, is Kooystra Pro gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder 
dat ingebrekestelling is vereist, en het door Kooystra Pro geleverde, voor zover nog niet 
betaald, terug te vorderen, dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te 
vorderen dan wel voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden 
bestaande vorderingen van Kooystra Pro onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is 
aansprakelijk voor alle door Kooystra Pro geleden schade. 

 
XII. Garantie 

1. Behoudens het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel zullen door Kooystra Pro geleverde 
zaken, verleende diensten en/of verrichte werkzaamheden die binnen zes maanden na 
factuurdatum materiaal - of constructiefouten vertonen, door Kooystra Pro naar haar keuze 
kosteloos worden hersteld of vervangen, mits zodanige fout terstond na de ontdekking 
daarvan met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel VIII te harer kennis wordt 
gebracht en, indien Kooystra Pro de wens hiertoe te hennen geeft, het betreffende onderdeel 
terstond vrachtvrij naar Kooystra Pro wordt gestuurd. Voor onderdelen, aangebracht ter 
vervanging van ondeugdelijke onderdelen, geld een garantietijd van zes maanden vanaf het 
moment waarop de onderdelen vervangen zijn. 

2. Indien de geleverde machines en werktuigen meer dan 45 uur per week in gebruik zijn, wordt 
de garantietermijn evenredig verkort. 

3. Wettelijke heffingen, invoerrechten en omzetbelasting met betrekking tot de door Kooystra Pro 
in verband met de garantie te verschaffen zaken c.q. onderdelen daarvan worden aan de 
Wederpartij doorgerekend, evenals de kosten van het tewerkstellen van een monteur, indien 
dit laatste noodzakelijk mocht blijken te zijn. 

4. De garantie geldt niet voor zaken en onderdelen daarvan, die geheel of gedeeltelijk van hout 
of gietijzer zijn vervaardigd noch voor het elektrisch gedeelte van de zaak. 

5. De garantieverplichting van Kooystra Pro vervalt in de Wederpartij: 
- Zelf wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door derden, anders dan 

door Kooystra Pro aangewezen derden, laat verrichten zonder voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van Kooystra Pro; 

- Het  geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt; 
- Het geleverde op onoordeelkundige wijze gebruikt, behandelt of onderhoudt; 
- Het geleverde overmatig belast, of 
- Enige uit de overeenkomst met Kooystra Pro voortvloeiende verplichting niet nakomt. 

 
XIII. Aansprakelijkheid 

1. Kooystra Pro is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het 
rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Kooystra Pro toe te rekenen tekortkoming 
c.q. handelen of nalaten. Daarbij moet de volgende beperking in acht genomen worden. 
Aansprakelijk voor schade wordt gemaximeerd tot het notabedrag van de betreffende 
opdracht gemaximeerd tot EUR 100.000,00.  



 

 

 
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring,liggelden en andere 
onkosten, derving van inkomen en dergelijks) door welke oorzaak ook ontstaan. 
Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 
Kooystra Pro is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering 
van het werk of montage van de geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken 
waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar 
gewerkt wordt.  
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Kooystra Pro niet 
aansprakelijk. 
De door Kooystra Pro te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door 
opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door 
opdrachtgever geleden schade. 

 
2. Opdrachtgever zal Kooystra Pro vrijwaren van elke aanspraak van derden tot 

schadevergoeding jegens Kooystra Pro ter zake van het gebruik van door opdrachtgever 
toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk 
gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende. 

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of 
beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van Kooystra Pro zodra dezen 
zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een Kooystra Pro toe te 
rekenen tekortkoming. 

 
XIV. Montage, reparatie en overige diensten 

Op verzoek van de Wederpartij kan Kooystra Pro zorg dragen voor montage, dan wel voor 
reparatie en keuring van de zaken. Naast de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden gelden voor het verrichten van voornoemde diensten in het bijzonder de 
navolgende bepalingen. Indien en voor zover in de navolgende bepalingen wordt afgeweken 
van hetgeen is bepaald in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, geldt voor 
het verrichten van deze diensten uitsluitend hetgeen is neergelegd in de navolgende 
bepalingen. 

1. Bij het verrichten van diensten bestaat Kooystra Pro verplichting daarin, dat zij de uit te voeren 
werkzaamheden naar beste vermogen verricht. Kooystra Pro is niet gehouden een bepaald 
resultaat te bereiken. 

2. De Wederpartij is verplicht de hiernavolgende randvoorwaarden te scheppen en neemt de 
hieronder te specificeren verplichtingen op zich: 
- de ruimte waarin de montage, reparatie en/of keuring plaats heeft mag door zijn aard of 

invloed geen hinderlijke invloed op de te verrichten werkzaamheden hebben en dient 
goed verlicht en afgesloten te kunnen worden; 

- de fundamenten, waarop de machines moeten worden c.q. zijn opgesteld dienen voor de 
aanvang der werkzaamheden voldoende droog te zijn en in staat de belasting te dragen; 

- de Wederpartij dient de noodzakelijke te achten werklieden, hulpwerktuigen elektriciteit, 
water, stroom, gas, kleine gereedschappen en hulpmaterialen als poetsdoeken, olie, 
hennep, e.d. aan Kooystra Pro ter beschikking te stellen, en 

- de Wederpartij draagt voor het hiervoor genoemde gratis en tijdig zorg. 
3. Met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde kan Kooystra Pro slechts instaan 

voor de werking van de betreffende zaken, indien montage inwerkingstelling en reparatie 
geschieden volgende de aanwijzingen van Kooystra Pro. Kooystra Pro heeft het recht een 
monteur met de leiding der werkzaamheden te belasten. 

4. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor monteurs zijn voor rekening van de 
Wederpartij. De kosten van timmer-, schilder-, metsel-, graaf en ruw smeedwerk, 
beschermingen e.d. zijn eveneens voor de rekening van de Wederpartij.  

5. Kooystra Pro heeft het recht de kosten door te berekenen, welke voor haar ontstaan doordat 
de werkzaamheden buiten haar schuld, door afwijkende omstandigheden ten opzichte van die 
ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst, worden verzwaard of niet zonder 
onderbreking kunnen geschieden. 

 
XV. Huur en verhuur 

Op verzoek van de Wederpartij kan Kooystra Pro zorg dragen voor de huur en verhuur van 
zaken en hierbij bemiddelen. Naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
gelden voor het huren en verhuren, alsmede bemiddelen hierbij in het bijzonder de 



 

 

navolgende bepalingen. Indien er voor zover in de navolgende bepalingen wordt afgeweken 
van hetgeen is bepaald in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, geldt voor 
het huren en verhuren van zaken, alsmede het bemiddelen hierbij uitsluitend hetgeen is 
neergelegd in de navolgende bepalingen. 

1. De huurperiode, vangt aan op de dag van verzending van de zaken van uit het magazijn 
Kooystra Pro te Joure. De huurperiode eindigt op de dag van binnenkomst van de 
onbeschadigde zaken in het magazijn van Kooystra Pro te Joure. 

2. De huurtarieven zijn exclusief bediening, brandstof en verbruiksstoffen. Montage en 
demontage van zaken die niet in één geheel kunnen worden vervoerd zijn voor rekening van 
de Wederpartij. 

3. Lasdieselaggregaten, stroomaggregaten, compressoren en brandstoftanks worden met een 
volle tank dieselolie aan de Wederpartij geleverd. Bij retourontvangst van de voornoemde 
zaken wordt de tank opnieuw gevuld. Het verbruikte aantal liters zal aan u worden 
doorberekend tegen de dan geldende prijs. 

4. De Wederpartij verplicht zich de gehuurde zaken gedurende de gehele huurperiode te 
verzekeren. 

5. Onderhoud en/of reparatie van gehuurde zaken op locatie wordt doorberekend aan de 
Wederpartij. 

6. Alle kosten die verband houden met herstel en/of vervanging van onderdelen en die geen 
betrekking hebben op normale slijtage, zijn voor rekening van de Wederpartij. 

7. De Wederpartij zal Kooystra Pro toelaten alle herstel of vervanging uit te voeren of te laten 
uitvoeren die Kooystra Pro nodig acht, tenzij Kooystra Pro er nadrukkelijk in toestemt dat de 
Wederpartij het herstel of de vervanging zelf uitvoert of laat uitvoeren. 

8. De Wederpartij dient Kooystra Pro onverwijld op de hoogte te stellen van alle rechten of 
aanspraken die derden menen te kunnen laten gelden op de gehuurde zaken, evenals van 
beslag, andere bezwarende of uitvoerende maatregelen, deurwaarderexploten, enz. 

9. Bij levering van de zaken aan de Wederpartij, wordt de staat waarin deze zaak zich bevindt 
gekeurd, waarna een verzendlijst wordt ondertekend door Wederpartij. Behoudens 
bemerkingen vermeld op de verzendlijst wordt de gehuurde zaak geacht in goede staat te 
verkeren bij levering aan de Wederpartij. 

10. De gehuurde zaken worden door Kooystra Pro in reine en goed bruikbare staat geleverd. De 
Wederpartij zal de gehuurde zaken in goede staat houden en er zorg voor dragen als een 
goed huisvader betaamt. Na gebruik zal de Wederpartij de gehuurde zaken in reine en goede 
staat terugleveren aan Kooystra Pro. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt, is 
Kooystra Pro gerechtigd de gemaakte (schoonmaak)kosten integraal aan de Wederpartij door 
te berekenen. 

11. De Wederpartij zal te allen tijde de gebruiksinstructies van de gehuurde zaken nauwgezet in 
acht nemen en enkel gebruik maken van gehuurde zaken voor de doeleinden waarvoor zij 
bestemd zijn. Bij enige twijfel over of onbekendheid met gebruikinstructies en/of geschiktheid 
van de gehuurde zaken voor het gebruik dat de Wederpartij wenst te maken, dient de 
Wederpartij vooraf Kooystra Pro te raadplegen. 

12. De Wederpartij draagt zorg voor het dagelijkse onderhoud van de gehuurde zaken op de 
plaats van gebruik, inclusief het toedienen van smeerolie, antivries of andere verbruikstoffen, 
één en ander overeenkomstig de technische specificaties voor het onderhoud van de 
gehuurde zaak. Indien de Wederpartij onbekend is met de onderhoudsinstructies of in geval 
van twijfel, dient Kooystra Pro voorafgaande aan het dagelijks onderhoud geraadpleegd te 
worden. 

13. De Wederpartij zal in geen geval enige wijziging of aanpassing aanbrengen aan de gehuurde 
zaken, ook niet om deze geschikt te maken voor de doeleinden waartoe de Wederpartij de 
gehuurde zaak wenst te wenden.  

14. De plaats waar de gehuurde zaak in gebruik is, zal te allen tijde toegankelijk zijn voor 
personeel en/of hulppersonen van Kooystra Pro belast met controle - of 
herstelwerkzaamheden. Wachttijden ontstaan ten gevolge van het niet bereikbaar zijn van de 
gehuurde zaak komen ten laste van de Wederpartij. 

15. De Wederpartij zal Kooystra Pro onverwijld op de hoogte stellen van elke storing in het 
normaal functioneren van een gehuurde zaak. 

16. Behalve na voorafgaand schriftelijk akkoord van Kooystra Pro mag een gehuurde zaak niet 
worden onderverhuurd, worden uitgeleend of worden verplaatst naar een ander plaats dan de 
plaats waar de gehuurde zaak door Kooystra Pro aan de Wederpartij is geleverd. Bij gebruik 
op zee of waterwegen is eveneens de voorafgaande schriftelijk toestemming van Kooystra 
Pro nodig. 



 

 

 
XVI. Verhuur beeld licht geluid en overige apparatuur en toebehoren  

1. er dient 2 uur voor aanvang van de show/ optreden iemand van de wederpartij aanwezig te 
zijn om medewerkers van Kooystra Pro binnen te laten voor het opbouwen van de apparatuur. 

2. Indien medewerkers van Kooystra Pro na afloop van de show / optreden moeten wachten met 
opruimen van de apparatuur heeft Kooystra Pro recht op een uitkering van de Wederpartij van 
€ 70,-- excl. BTW. 

3. indien het gehuurde tijdens de huurperiode een hoogteverschil moet overbruggen kunnen 
hiervoor onder geen beding werknemers van Kooystra Pro worden gebruikt. De Wederpartij 
dient hiervoor maatregelen te treffen in vorm van 4 personen assistentie, deze moeten ook na 
afloop van de show / optreden nuchter de medewerkers van Kooystra Pro assisteren. 

4. er dienen voor de medewerkers van Kooystra Pro en DJ tenminste 2 consumpties per uur te 
zijn, voor rekening van de Wederpartij. 

5. indien de show/ optreden in de buitenlucht/ feesttent / hal plaatsvinden dienen er dranghekken 
aanwezig te zijn. 
 
 
 

 
 

XVII. Overige bepalingen 
1. De Wederpartij kan zijn rechten onder de met Kooystra Pro overeenkomsten niet overdragen 

zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kooystra Pro. 
2. De Wederpartij is nimmer bevoegd om een schuld aan Kooystra Pro te verrekenen met enige 

(beweerdelijk) vordering op Kooystra Pro. 
 
XVIII. Geschillen 

1. Op alle met Kooystra Pro gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering 
daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend 
worden berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, onverminderd bevoegdheid van 
een andere rechter ter zake van (voorlopige) conservatoire of executoriale maatregelen. 

 
XVIIII. Depot 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Friesland te Leeuwarden, 
onder dossiernummer  nr: 01076381 

 
 
 


