
VERHUUR- EN VERKOOPVOORWAARDEN AXITOUR

I - VERHUURVOORWAARDEN

1. Definities
In deze verhuurvoorwaarden, hierna aan te duiden als: "de verhuurvoorwaarden", wordt verstaan 
onder:
Axitour: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Axitour B.V., 

gevestigd te Barendrecht;
huurder: iedere persoon aan wie Axitour een aanbod tot het sluiten van een 

huurovereenkomst doet of heeft gedaan en/of iedere persoon met wie 
Axitour een huurovereenkomst sluit of heeft gesloten;

persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;
partijen: Axitour en huurder;
huurovereenkomst: een overeenkomst tussen partijen, waarbij Axitour zich verbindt aan 

huurder een of meer zaken in gebruik te verstrekken en huurder zich jegens 
Axitour verbindt tot een tegenprestatie; elke wijziging of aanvulling van 
deze overeenkomst; en alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding 
en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van Axitour
daaronder begrepen;

gehuurde: de zaak/zaken die voorwerp van de huurovereenkomst is/zijn;
huurprijs: de in geld uitgedrukte tegenprestatie die huurder aan Axitour verschuldigd 

is voor het gebruik van het gehuurde.

2. Algemeen
2.1 De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waar huurder op enig moment en op enigerlei 

wijze naar mocht verwijzen of die mochten zijn opgenomen in enige uiting van huurder, in 
welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Bedingen die van de verhuurvoorwaarden en/of de huurovereenkomst afwijken, zijn uitsluitend 
bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend.

2.4 Alle bedingen in de verhuurvoorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Axitour, 
maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders, respectievelijk alle personen die 
voor Axitour werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van een 
huurovereenkomst door Axitour zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier 
handelen of nalaten Axitour aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.5 Indien Axitour in voorkomend geval niet verlangt dat de verhuurvoorwaarden strikt worden 
nageleefd, brengt dit niet mee dat Axitour het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet 
soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van de verhuurvoorwaarden te verlangen.

2.6 Indien verscheidene personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en 
ieder voor het geheel jegens Axitour aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst 
voortvloeiende verbintenissen.

2.7 Indien een deel van de huurovereenkomst of van de verhuurvoorwaarden nietig of vernietigbaar 
is, laat dit de geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en de 
verhuurvoorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen 
partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend 
zouden hebben.



3. Aanbiedingen; totstandkoming huurovereenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Axitour zijn vrijblijvend. Axitour heeft het recht haar aanbieding binnen 

5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een aanvaarding door huurder die, 
al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Axitour, geldt steeds als een 
verwerping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van huurder. Een huurovereenkomst komt 
slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand indien Axitour dit schriftelijk of langs 
elektronische weg bevestigt. 

3.2 Een huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat (a) 5 werkdagen zijn verstreken nadat 
Axitour de aanvaarding door huurder heeft ontvangen en Axitour haar aanbod gedurende deze 
periode niet heeft herroepen, dan wel (b) Axitour de huurovereenkomst schriftelijk of langs 
elektronische weg bevestigt, dan wel (c) Axitour een begin maakt met de uitvoering van de 
huurovereenkomst. 

4. Terbeschikkingstelling gehuurde, inspectie, gebrek
4.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, schakelt Axitour DHL of een andere 

koerier in om het gehuurde een of twee dagen voor aanvang van de huurperiode op het door 
huurder aangegeven adres aan huurder ter beschikking te stellen en om het gehuurde een dag na 
afloop van de huurperiode op het genoemde adres op te halen. Huurder staat er gedurende de 
genoemde dagen voor in dat het gehuurde ter beschikking kan worden gesteld en kan worden 
opgehaald. Voor zover het gehuurde uit oplaadbare apparatuur bestaat, wordt het volledig 
opgeladen verzonden. De kosten van verzending en terugzending van het gehuurde zijn voor 
rekening van huurder. 

4.2 Het gehuurde wordt bij aanvang van de huur ter beschikking gesteld en door huurder aanvaard 
in de staat waarin het zich dan bevindt. Dit wordt geacht de staat te zijn die huurder mag 
verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst 
betrekking heeft. 

4.3 Met inachtneming van het bepaalde in de huurovereenkomst en de verhuurvoorwaarden is er 
sprake van een gebrek van het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een 
andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan huurder het genot kan 
verschaffen dat huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten.

4.4 Huurder is verplicht het gehuurde voorafgaand aan het gebruik van het gehuurde te inspecteren 
om na te gaan of het gehuurde geschikt is voor de overeengekomen gebruiksdoeleinden. Indien 
huurder onvoldoende deskundig is, is hij verplicht om zich bij de inspectie te laten bijstaan of te 
laten vertegenwoordigen door een deskundige. Axitour is enkel gehouden huurder op de hoogte 
te stellen van aan Axitour bekende gebreken waarvan zij weet dat die aan de geschiktheid 
afbreuk doen. 

5. Huurprijs 
5.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de huurprijs in euro's 

weergegeven en luidt de huurprijs exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen. 
5.2 De huurprijs is gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de 

huurovereenkomst. Indien in deze factoren na het sluiten van de huurovereenkomst doch voor 
de terbeschikkingstelling van het gehuurde een wijziging optreedt zonder dat Axitour daarop in 
redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft Axitour het recht de daaruit voortvloeiende kosten 
aan huurder door te berekenen. 

5.3 De huurprijs sluit geen vergoeding in voor iets anders dan het gebruik van het gehuurde. De in 
verband met de terbeschikkingstelling en de teruggave van het gehuurde te maken kosten, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van verzending en terugzending van het 
gehuurde, zijn niet in de huurprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Door Axitour ten behoeve van huurder te verrichten prestaties bestaande in iets anders dan de 



verstrekking van het gebruik van het gehuurde, zoals het leveren van zaken of het verrichten 
van diensten, zullen afzonderlijk aan huurder in rekening worden gebracht.

5.4 De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 
= 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde 
huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de 
geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de 
kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs 
wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien 
kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast. Deze 
aanpassing vindt niet plaats indien zij een verlaging van de laatst geldende huurprijs tot 
gevolg zou hebben, zulks onverminderd de bevoegdheid van Axitour om per 1 januari van het 
jaar volgend op het jaar waarin aanpassing achterwege is gebleven en zo vervolgens weer 
jaarlijks per 1 januari een aanpassing op basis van voormelde formule toe te passen.

6. Betaling 
6.1 Betaling van de huurprijs en, indien van toepassing, andere door huurder aan Axitour

verschuldigde bedragen, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder 
of later als schriftelijk is overeengekomen. Betaling dient steeds onvoorwaardelijk te 
geschieden, zonder korting, aftrek, verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde 
ook. Huurder zal geen eigenbeslag doen leggen. 

6.2 Klachten met betrekking tot een factuur van Axitour dienen binnen 7 dagen na de datum van 
die factuur schriftelijk en onder opgave van redenen aan Axitour kenbaar te worden gemaakt, 
bij gebreke waarvan huurder wordt geacht de factuur onherroepelijk als juist te hebben 
aanvaard.

6.3 Huurder is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de 
betalingstermijn. 

6.4 Tijdens zijn verzuim is huurder over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% 
per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. 

6.5 Bij buitengerechtelijke invordering is huurder, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de 
werkelijk door Axitour gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke 
incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 100), 
10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere 
tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000. 

6.6 De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal 
voor rekening van huurder zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt 
gesteld.

6.7 Indien huurder tekortschiet in de nakoming van een of meer verbintenissen of indien hij Axitour
goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Axitour gerechtigd het gehuurde 
op kosten van huurder terug te (doen) nemen. Hiertoe zal huurder alle medewerking verlenen.
Huurder doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot het gehuurde 
en zal geen beslag doen leggen op het gehuurde.

6.8 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Axitour, dat zowel voorafgaand aan als
tijdens de huurovereenkomst kan worden gedaan, zal huurder de huurprijs geheel of gedeeltelijk 
vooruitbetalen dan wel voor eigen rekening genoegzame zekerheid stellen voor de nakoming 
van zijn verbintenissen, bijvoorbeeld in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie. 
Huurder heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom of bankgarantie. 
Indien de waarborgsom of bankgarantie wordt aangesproken, zal huurder deze op eerste verzoek 
van Axitour aanzuiveren tot het volledige bedrag. Axitour is niet gehouden tot enige 
rentevergoeding over een waarborgsom. 



7. Bestemming, gebruik
7.1 Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt voor een doel waarvoor het naar zijn aard 

geschikt is. 
7.2 Huurder dient het gehuurde gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst als een goed 

huurder en zelf te gebruiken met inachtneming van de bestemming en gebruiksdoeleinden die 
partijen met betrekking het gehuurde zijn overeengekomen.

7.3 Huurder zal de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen en gebruiksvoorschriften in acht 
nemen die door of namens Axitour worden gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik 
van het gehuurde.

7.4 Het is huurder niet toegestaan om de aard of samenstelling van het gehuurde te wijzigen. Ook is 
huurder niet bevoegd om zaken op of aan het gehuurde aan te brengen of hiervan te verwijderen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axitour. Deze laatste kan aan het verlenen 
van zijn toestemming voorwaarden verbinden. Alles wat na het verkrijgen van die toestemming 
door of vanwege huurder op of aan het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan op andere wijze 
wordt aangebracht, wordt daardoor eigendom van Axitour. Demontage daarvan door huurder 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Axitour is niet toegestaan. Voor zover 
rechtens toegestaan sluiten partijen hierbij uit dat Axitour huurder enige vergoeding 
verschuldigd wordt ter zake van door huurder aan of op het gehuurde aangemelde zaken en/of 
aan het gehuurde doorgevoerde wijzigingen. 

8. Onderhoud, herstel en vernieuwing 
8.1 Alle kosten van onderhoud, herstel en vernieuwing die niet het gevolg zijn van normale 

gebruiksslijtage, zijn voor rekening van huurder. 
8.2 Partijen zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud en/of herstel 

plaatsvindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud en herstel heeft huurder 
geen recht op vervangende zaken.

8.3 Huurder zal Axitour onverwijld schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan het gehuurde, 
onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken. Huurder zal Axitour een redelijke 
termijn stellen om een aanvang te maken met het herstellen van het gebrek, welke termijn 
behoudens in geval van calamiteiten ten minste vijf werkdagen zal bedragen.

8.4 Axitour is nimmer verplicht tot het herstel van de volgende gebreken: gebreken die huurder bij 
het aangaan van de huurovereenkomst heeft aanvaard; gebreken die kunnen worden 
toegerekend aan huurder, zijn personeelsleden en/of andere personen voor wie huurder 
aansprakelijk is; gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig 
gebruik van het gehuurde of gebruik in strijd met de documentatie; gebreken die het gevolg zijn 
van gebruik van het gehuurde in strijd met de gebruiksbestemming; gebreken als gevolg van 
oorzaken die van buiten komen; gebreken die het gevolg zijn van door of namens huurder aan 
het gehuurde aangebrachte wijzigingen of toevoegingen. 

8.5 Axitour is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data.
8.6 Axitour zal zich in voorkomend geval naar beste kunnen inspannen om een gebrek binnen een 

redelijke termijn te herstellen. Axitour is steeds gerechtigd ervoor te kiezen herstel van een 
gebrek achterwege te laten en het gehuurde door andere, soortgelijke, maar niet 
noodzakelijkerwijs identieke zaken te vervangen. 

9. Schade en aansprakelijkheid
9.1 Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het 

gehuurde. Huurder moet Axitour onmiddellijk op de hoogte stellen indien zich dergelijke 
schade voordoet of dreigt voor te doen. 

9.2 Axitour sluit geen verzekering af met betrekking tot het gehuurde. Vanaf het moment van 
terbeschikkingstelling van het gehuurde, hetzij aan huurder zelf hetzij aan een door huurder 



ingeschakelde derde of een andere persoon voor wie huurder aansprakelijk is, tot het moment 
van teruggave van het gehuurde, hetzij aan Axitour zelf hetzij aan een door Axitour 
ingeschakelde derde, is het risico van diefstal, verduistering, vermissing, verlies en 
beschadiging van het gehuurde in alle gevallen voor huurder, ook voor zover het gehuurde zich 
feitelijk in de macht van een derde mocht bevinden. Huurder is verplicht dit risico voor eigen 
rekening bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden. De uit 
deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens de verzekeraar 
worden reeds hierbij bij voorbaat door huurder aan Axitour overgedragen. 

9.3 Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte 
veranderingen en toevoegingen. Huurder vrijwaart Axitour voor aanspraken van derden voor 
schade veroorzaakt veranderingen en voorzieningen die door huurder zijn aangebracht.

9.4 De totale aansprakelijkheid van Axitour uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag van de 
door huurder verschuldigde huurprijs exclusief omzetbelasting en andere belastingen en 
heffingen. Axitour is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van 
koper, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade. Huurder kan in geval van 
een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering, ontbinding van de 
huurovereenkomst, opschorting en verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als 
bedoeld in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Huurder vrijwaart Axitour voor 
schadevorderingen van derden en zal de door Axitour gemaakte kosten van verweer tegen deze 
schadevorderingen vergoeden.

9.5 Het gestelde in artikel 9.4 is in de navolgende omstandigheden niet van toepassing: indien de 
schade respectievelijk het gebrek het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van Axitour of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende 
ondergeschikten; indien Axitour een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende en 
met huurder daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt; indien Axitour een gebrek bij 
het aangaan van de huurovereenkomst behoorde te kennen en huurder daarvan niet op de hoogte 
had kunnen of behoren te zijn.

10. Eigendom
10.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Axitour is het huurder verboden om 

ten aanzien van het gehuurde iets te doen of na te laten dat in enig opzicht afbreuk doet of zou 
kunnen doen aan het eigendomsrecht dat Axitour of een derde ten aanzien van het gehuurde 
heeft.

10.2 Huurder zal een beslagleggende deurwaarder dan wel - in geval van faillissement van huurder, 
aan huurder verleende surseance van betaling of toepasselijkverklaring van de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen ("Wsnp") op huurder - de curator of bewindvoerder 
onmiddellijk wijzen op het eigendomsrecht dat Axitour dan wel een derde ten aanzien van het 
gehuurde heeft. 

10.3 Huurder zal Axitour onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van een beslag op het gehuurde, 
onder gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. 
Huurder is jegens Axitour aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met een beslag 
op het gehuurde.

11. Onderhuur 
11.1. Huurder is niet bevoegd om het gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins te 

bezwaren. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Axitour is het huurder niet 
toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of 
bewaring af te staan. 



11.2. Ingeval huurder handelt in strijd met artikel 11.1, verbeurt huurder aan Axitour een onmiddellijk 
opeisbare boete van € 250, alsmede per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een 
onmiddellijk opeisbare boete van € 125. De boete komt Axitour toe onverminderd al haar 
overige rechten en vorderingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: haar recht op 
nakoming van de verplichtingen van huurder; haar recht op ontbinding van de 
huurovereenkomst; en haar recht op schadevergoeding op grond van de wet. 

12. Duur en einde huurovereenkomst, teruggave van het gehuurde
12.1 Indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan wordt deze na het verstrijken 

van die tijd van rechtswege voor onbepaalde tijd voortgezet indien huurder het gehuurde bij 
het einde van de bepaalde tijd niet aan Axitour teruggeeft en Axitour erin bewilligt dat 
huurder het gehuurde na het verstrijken van de bepaalde tijd blijft gebruiken. In dat geval zijn 
de bepalingen van de aanvankelijk voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst onverkort 
van toepassing op de voortgezette huurovereenkomst, met dien verstande dat elk der partijen 
het recht zal hebben de huurovereenkomst met inachtneming van een termijn van ten minste 
een week door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Deze opzegtermijn geldt ook voor 
huurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. 

12.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal huurder het gehuurde bij het einde 
van de huurovereenkomst behoudens normale slijtage en veroudering aan Axitour teruggeven in 
de staat die Axitour mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de 
huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken. Artikel 7:224 lid 2, laatste volzin, BW is 
niet van toepassing. Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, wordt 
huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. 
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal huurder het gehuurde een dag na 
afloop van de huurperiode overhandigen aan DHL of een andere door Axitour ingeschakelde 
koerier. Huurder staat er gedurende de genoemde dag voor in dat het gehuurde kan worden 
opgehaald. 

12.3 Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst alles doen wat noodzakelijk is om het 
gehuurde weer in de macht van Axitour te brengen. Voor zoveel nodig geeft huurder hierbij aan 
Axitour de onherroepelijke volmacht om al datgene te doen wat nuttig en nodig is om zich bij 
het einde van de huurovereenkomst wederom in het bezit te stellen van het gehuurde. Huurder 
verleent Axitour hiertoe bij voorbaat toestemming om de ruimte waar het gehuurde zich bevindt 
te (laten) betreden en het gehuurde terug te (laten) nemen. Huurder doet bij voorbaat afstand 
van eventuele retentierechten met betrekking tot het gehuurde en zal geen beslag doen leggen 
op het gehuurde. 

12.4 Binnen twee werkdagen nadat Axitour het gehuurde zelf weer in ontvangst heeft genomen, zal 
zij controleren of huurder zijn verplichting tot teruggave correct is nagekomen.

12.5 Voor zover huurder niet tijdig aan zijn verplichting tot teruggave heeft voldaan, is hij, 
onverminderd het bepaalde in artikel 12.1, Axitour een aanvullende huurprijs verschuldigd voor 
elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, waarmee de overeengekomen 
huurperiode is overschreden. 

12.6 Voor zover huurder niet deugdelijk aan zijn verplichting tot teruggave heeft voldaan, is hij 
Axitour de kosten van herstel van het gehuurde verschuldigd dan wel, indien herstel 
redelijkerwijs niet mogelijk en/of niet verantwoord is, de nieuwwaarde van de gebrekkige zaken 
volgens de op dat moment geldende prijslijst van Axitour, verminderd met 15% voor elk 
volledig jaar dat het gehuurde in de verhuurvloot van Axitour is opgenomen met een maximum 
van 50%.

12.7 Voor zover huurder niet volledig aan zijn verplichting tot teruggave heeft voldaan, is hij Axitour 
de nieuwwaarde van de ontbrekende zaken volgens de op dat moment geldende prijslijst van 



Axitour verschuldigd, verminderd met 15% voor elk volledig jaar dat het gehuurde in de 
verhuurvloot van Axitour is opgenomen met een maximum van 50%.

12.8 Het bepaalde in de artikelen 12.6 en 12.7 laat de verplichting van huurder tot betaling van de 
huurprijs onverlet. 

13. Tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst
13.1 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de huurovereenkomst 

en/of de verhuurvoorwaarden toekomen, is Axitour bevoegd, zonder dat enige ingebrekestelling 
of rechterlijke tussenkomst vereist is, de huurovereenkomst door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan huurder geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: (a) huurder een verbintenis 
die voor hem voortvloeit uit de huurovereenkomst en/of de verhuurvoorwaarden niet, niet tijdig 
of niet behoorlijk nakomt; en/of (b) Axitour goede grond heeft om te vrezen dat huurder in de 
nakoming van een of meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten; en/of (c) huurder in staat 
van faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd, aan huurder, al dan niet 
voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van 
huurder een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek 
daartoe is gedaan, het bedrijf van huurder wordt geliquideerd of op zaken van huurder 
executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de 
datum van de beslaglegging is opgeheven. Indien het verzuim van huurder op grond van zowel 
de wet als de huurovereenkomst als de verhuurvoorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, 
zal Axitour in het onder (a) bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke 
ontbinding van de huurovereenkomst dan nadat zij huurder een schriftelijke aanmaning heeft 
gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze 
termijn is uitgebleven. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst 
door Axitour is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op 
huurder onmiddellijk en geheel opeisbaar.

13.2 Indien Axitour genoodzaakt mocht zijn de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen, heeft 
Axitour het recht het gehuurde onmiddellijk na de beëindiging van de huurovereenkomst op 
kosten van huurder weer in haar macht te brengen. Huurder is in dat geval steeds gehouden 
om aan Axitour de toegang te verschaffen tot de ruimte waar het gehuurde zich bevindt en 
ook overigens alle medewerking te verlenen.

13.3 Huurder is gehouden om aan Axitour te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg 
zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, ook in geval van faillissement 
van huurder, in geval van aan huurder verleende surseance van betaling en in geval van de 
toepasselijkverklaring op huurder van een wettelijke schuldsaneringsregeling. Tot die kosten en 
schade worden onder meer, maar niet uitsluitend, gerekend de verschuldigde huurprijs over de 
overeengekomen resterende huurtermijn en de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten als 
omschreven in artikel 5. 

14. Overmacht 
14.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de 

schuld in subjectieve zin van Axitour te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Axitour
onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te 
komen of verder na te komen, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot - overmacht en/of 
wanprestatie ("toerekenbare niet-nakoming") en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van 
derden die bij de uitvoering van de huurovereenkomst zijn betrokken, abnormale 
weersomstandigheden, vorst, stormschade en andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, 
stakingen, transportmoeilijkheden, brand en diefstal. 

14.2 In geval van overmacht is Axitour gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte 
daarvan op te schorten en kan huurder geen nakoming of schadevergoeding vorderen. 



14.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der partijen bevoegd de 
huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te 
zijn, met dien verstande dat indien Axitour haar verbintenis voor of na het intreden van de 
overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de 
huurprijs. 

14.4 Axitour heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar 
verbintenis had moeten nakomen. 

15. Boete
Indien huurder, na door Axitour behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, een verbintenis die voor hem 
voortvloeit uit de huurovereenkomst of de verhuurvoorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt verbeurt huurder aan Axitour, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een 
onmiddellijk opeisbare boete van € 100 per dag voor elke dag dat huurder in verzuim is. De boete 
komt Axitour toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot: haar recht op nakoming, haar recht op ontbinding van de huurovereenkomst en haar recht 
op schadevergoeding op grond van de wet.

16. Niet tijdige beschikbaarheid
Als het gehuurde niet beschikbaar is op de overeengekomen ingangsdatum van de huurovereenkomst, 
is huurder tot de datum waarop het gehuurde hem ter beschikking wordt gesteld geen huurprijs 
verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen 
dienovereenkomstig op. De datum van de huurprijsindexering blijft ongewijzigd. Axitour is niet 
aansprakelijk voor enige uit de vertraging voortvloeiende samenhangende schade, tenzij deze schade 
het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Axitour of tot haar bedrijfsleiding 
behorende leidinggevende ondergeschikten. Huurder kan de huurovereenkomst in geval van te late 
terbeschikkingstelling niet (doen) ontbinden, tenzij de te late terbeschikkingstelling het rechtstreekse 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Axitour of tot haar bedrijfsleiding behorende 
leidinggevende ondergeschikten en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van huurder in 
redelijkheid niet verlangd kan worden dat de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht. 
17.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle 

geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een 
huurovereenkomst en/of de verhuurvoorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden 
beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid 
van Axitour om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. 



II - VERKOOPVOORWAARDEN

1. Definities
In deze verkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als: "de verkoopvoorwaarden", wordt verstaan 
onder:
Axitour: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Axitour B.V., 

gevestigd te Barendrecht;
koper: iedere persoon aan wie Axitour een aanbod tot het sluiten van een 

koopovereenkomst doet of heeft gedaan en/of iedere persoon met wie 
Axitour een koopovereenkomst sluit of heeft gesloten;

persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;
partijen: Axitour en koper; 
koopovereenkomst: een overeenkomst tussen partijen, waarbij Axitour zich verbindt een of 

meer zaken te geven en/of een dienst te verlenen en/of enige andere 
prestatie te verrichten, niet bestaande in het in gebruik verstrekken van een 
zaak, en koper zich jegens Axitour verbindt om daarvoor een prijs in geld 
te betalen; elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst; en alle 
feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze 
overeenkomst, aanbiedingen van Axitour daaronder begrepen;

gekochte: de zaak/zaken die voorwerp van de koopovereenkomst is/zijn.
prijs: de in geld uitgedrukte tegenprestatie die koper aan Axitour verschuldigd is.

2. Algemeen
2.1 De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waar koper op enig moment en op enigerlei 

wijze naar mocht verwijzen of die mochten zijn opgenomen in enige uiting van koper, in welke 
vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Bedingen die van de verkoopvoorwaarden en/of de koopovereenkomst afwijken, zijn uitsluitend 
bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend.

2.4 Alle bedingen in de verkoopvoorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Axitour, 
maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders, respectievelijk alle personen die 
voor Axitour werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van een 
koopovereenkomst door Axitour zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier 
handelen of nalaten Axitour aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.5 Indien Axitour in voorkomend geval niet verlangt dat de verkoopvoorwaarden strikt worden 
nageleefd, brengt dit niet mee dat Axitour het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet 
soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van de verkoopvoorwaarden te verlangen.

2.6 Indien verscheidene personen zich als koper hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en 
ieder voor het geheel jegens Axitour aansprakelijk voor alle uit de koopovereenkomst 
voortvloeiende verbintenissen

2.7 Indien een deel van de koopovereenkomst of van de verkoopvoorwaarden nietig of 
vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van het overige deel van de koopovereenkomst en de 
verkoopvoorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen 
partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend 
zouden hebben.

3. Aanbiedingen; totstandkoming koopovereenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Axitour zijn vrijblijvend. Axitour heeft het recht haar aanbieding binnen 

5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een aanvaarding door koper die, al 



dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Axitour, geldt steeds als een 
verwerping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van koper. Een koopovereenkomst komt 
slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand indien Axitour dit schriftelijk of langs 
elektronische weg bevestigt. 

3.2 Een koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat (a) 5 werkdagen zijn verstreken nadat 
Axitour de aanvaarding door koper heeft ontvangen en Axitour haar aanbod gedurende deze 
periode niet heeft herroepen, dan wel (b) Axitour de koopovereenkomst schriftelijk of langs 
elektronische weg bevestigt, dan wel (c) Axitour een begin maakt met de uitvoering van de 
koopovereenkomst. 

4. Prijzen
4.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de prijzen in euro's 

weergegeven en zijn de prijzen exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen. 
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de 

koopovereenkomst. Indien in deze factoren na het sluiten van de koopovereenkomst doch voor 
de aflevering van het gekochte een wijziging optreedt zonder dat Axitour daarop in redelijkheid 
invloed kan uitoefenen, heeft Axitour het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan koper door 
te berekenen. 

5. Betaling
5.1 Betaling van facturen van Axitour dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of 

zoveel eerder of later als schriftelijk is overeengekomen. Betaling dient steeds onvoorwaardelijk 
te geschieden, zonder korting, aftrek, inhouding, verrekening of opschorting, uit welken hoofde 
ook. Koper zal geen eigenbeslag doen leggen.

5.2 Klachten met betrekking tot een factuur van Axitour dienen binnen 7 dagen na de datum van 
die factuur schriftelijk en onder opgave van redenen aan Axitour kenbaar te worden gemaakt, 
bij gebreke waarvan koper wordt geacht de factuur onherroepelijk als juist te hebben 
aanvaard.

5.3 Koper is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de 
betalingstermijn. Indien koper met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van 
Axitour op koper onmiddellijk en geheel opeisbaar.

5.4 Tijdens zijn verzuim is koper over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per 
maand of gedeelte van een maand verschuldigd. 

5.5 Bij buitengerechtelijke invordering is koper, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de 
werkelijk door Axitour gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke 
incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 100), 
10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere 
tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000. 

5.6 De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal 
voor rekening van koper zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt 
gesteld.

5.7 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Axitour zal koper een gehele of 
gedeeltelijke vooruitbetaling doen dan wel voor eigen rekening genoegzame zekerheid stellen 
voor de nakoming van zijn verbintenissen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Koper 
heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de bankgarantie.

6. Levertijd, levering  
6.1 De door de Axitour opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te 

beschouwen zijn als fatale termijnen.



6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het gekochte geleverd vanaf het magazijn 
van Axitour ("ex works", conform de laatste versie van de Incoterms). Het risico gaat over op 
koper zodra Axitour het gekochte in zijn magazijn ter beschikking van koper heeft gesteld.  

6.3 Axitour is bevoegd, doch nimmer verplicht, het gekochte in gedeelten te leveren en elk gedeelte 
afzonderlijk te factureren. 

6.4 Koper is verplicht het gekochte af te nemen binnen 5 dagen nadat dit te zijner beschikking is 
gesteld. Als koper het gekochte niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in 
verzuim en is Axitour onverminderd haar overige rechten bevoegd de koopovereenkomst te 
ontbinden en koper aan te spreken tot schadevergoeding.

7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Axitour behoudt zich de eigendom voor van het gekochte totdat de prijs hiervoor geheel is 

voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in 
artikel 3:92 lid 2 BW die Axitour tegen koper heeft of zal verkrijgen.

7.2 Zolang de eigendom van het gekochte niet op koper is overgegaan, mag deze het gekochte niet 
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

7.3 Koper verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet te cederen of te 
verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axitour. Dit cessie- en 
verpandingsverbod heeft zowel verbintenis- als goederenrechtelijke werking. Koper verbindt 
zich er verder toe de vorderingen tegen zijn afnemers op het eerste verzoek van Axitour op de in 
art. 3:239 BW aangegeven wijze aan Axitour te verpanden tot meerdere zekerheid voor de 
nakoming van zijn verbintenissen jegens Axitour uit welken hoofde ook. 

7.4 Indien koper tekortschiet in de nakoming van een of meer verbintenissen of indien hij Axitour 
goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Axitour gerechtigd het onder 
eigendomsvoorbehoud afgeleverde gekochte op kosten van koper terug te (doen) nemen. 
Hiertoe zal koper alle medewerking verlenen. Koper doet bij voorbaat afstand van eventuele 
retentierechten met betrekking tot het gekochte en zal geen beslag doen leggen op het gekochte. 
Na terugneming van het gekochte zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in 
geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming 
gevallen kosten en de overige schade van Axitour. 

8. Conformiteit, onderzoek en klachten
8.1 Behoudens voor zover koper verdere rechten kan ontlenen aan een voor het gekochte geldende 

fabrieksgarantie, is de onderstaande regeling van toepassing met betrekking tot conformiteit, 
onderzoek en klachten.

8.2 Axitour staat er uitsluitend voor in dat het gekochte geschikt is voor een normaal gebruik zoals 
in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. Axitour staat er niet voor 
in dat het gekochte geschikt is voor een bijzonder gebruik, tenzij koper Axitour voor of bij het 
sluiten van de koopovereenkomst heeft geïnformeerd over het door hem beoogde bijzondere 
gebruik en Axitour schriftelijk heeft gegarandeerd dat het gekochte ook voor dit bijzondere 
gebruik geschikt is.

8.3 Koper is verplicht om onmiddellijk bij aflevering van het gekochte nauwkeurig te onderzoeken 
of te laten onderzoeken of dit in alle opzichten aan de koopovereenkomst beantwoordt. 

8.4 Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk aan Axitour te worden gemeld en binnen 
24 uur schriftelijk te worden bevestigd onder nauwkeurige opgave van de aard van de 
tekortkoming. Klachten over onzichtbare gebreken dienen binnen 2 dagen nadat de gebreken 
zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden, doch uiterlijk binnen zes 
maanden na de aflevering, schriftelijk aan Axitour te worden gemeld onder nauwkeurige opgave 
van de aard van de gebreken. In geval van overschrijding van de genoemde klachttermijnen kan 



koper zich er niet meer op beroepen dat het gekochte niet aan de koopovereenkomst 
beantwoordt. 

8.5 Klachten ter zake van geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden 
afwijkingen zijn niet-ontvankelijk. Eveneens niet-ontvankelijk zijn klachten die geheel of 
gedeeltelijk het gevolg zijn van: onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig gebruik; een ander dan 
normaal gebruik; gebruik in strijd met de documentatie; oorzaken die van buitenaf komen; door 
of namens koper aan het gekochte aangebrachte wijzigingen of toevoegingen. 

8.6 Koper zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien 
koper geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet of niet meer mogelijk is, is zijn 
klacht niet-ontvankelijk. 

8.7 Indien de klacht van koper, mede gelet op het in dit artikel bepaalde, gegrond is, zal Axitour na 
overleg met koper zorg dragen voor een van de volgende remedies: aflevering van het 
ontbrekende; herstel van het gekochte; vervanging van het gekochte door andere soortgelijke, 
maar niet noodzakelijk identieke zaken; dan wel aanpassing van de prijs. Axitour zal geen 
andere verplichting of aansprakelijkheid hebben. Voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
koopovereenkomst, vermindering van de prijs daaronder begrepen, is goedkeuring van Axitour 
vereist.

8.8 Koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het 
gekochte te zorgen. Het staat koper niet vrij het gekochte te retourneren voordat Axitour 
daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Wanneer Axitour er in geval van retournering toe overgaat 
het gekochte op te slaan, geschiedt dit voor rekening en risico van koper. Uit deze opslag kan 
nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid. 

8.9 Indien koper zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde regels en Axitour niettemin een 
klacht in behandeling neemt, dienen haar inspanningen te worden aangemerkt als coulance 
zonder aanvaarding van enige verplichting of aansprakelijkheid. 

8.10 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na 
tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

9. Opschorting, ontbinding
9.1 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de koopovereenkomst 

en/of de verkoopvoorwaarden toekomen, is Axitour bevoegd haar verbintenis op te schorten dan 
wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de 
koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden indien: (a) koper een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de 
koopovereenkomst en/of de verkoopvoorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; 
en/of (b) Axitour goede grond heeft om te vrezen dat koper in de nakoming van een of meer van 
zijn verbintenissen zal tekortschieten; en/of (c) koper in staat van faillissement is verklaard, zijn 
faillissement is aangevraagd, aan koper, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is 
verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van koper een wettelijke 
schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan, het 
bedrijf van koper wordt geliquideerd of op zaken van koper executoriaal beslag is gelegd dan 
wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is 
opgeheven. 

9.2 Indien het verzuim van koper op grond van zowel de wet als de koopovereenkomst als de 
verkoopvoorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal Axitour in het in lid 1 onder (a) van 
dit artikel bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van 
de koopovereenkomst dan nadat zij koper een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij 
een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is 
uitgebleven.



9.3 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst door Axitour is zij 
niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op koper onmiddellijk en 
geheel opeisbaar.

10. Overmacht 
10.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de 

schuld in subjectieve zin van Axitour te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Axitour 
onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te 
komen of verder na te komen, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot - overmacht en/of 
wanprestatie ("toerekenbare niet-nakoming") en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van 
derden die bij de uitvoering van de koopovereenkomst zijn betrokken, abnormale 
weersomstandigheden, vorst, stormschade en andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, 
stakingen, transportmoeilijkheden, brand en diefstal. 

10.2 In geval van overmacht is Axitour gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte 
daarvan op te schorten en kan koper geen nakoming of schadevergoeding vorderen. 

10.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der partijen bevoegd de 
koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te 
zijn, met dien verstande dat indien Axitour haar verbintenis voor of na het intreden van de 
overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs. 

10.4 Axitour heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar 
verbintenis had moeten nakomen. 

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Onverminderd hetgeen in de bovenstaande artikelen is bepaald, geldt ter zake van de 

aansprakelijkheid van Axitour voor schade die door koper en/of derden wordt geleden en ter 
zake van de vrijwaring van Axitour door koper de volgende regeling. 

11.2 De totale aansprakelijkheid van Axitour uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag van de 
netto factuurwaarde van het gekochte, dat wil zeggen de prijs exclusief omzetbelasting en 
andere belastingen en heffingen en exclusief eventuele transport- en andere kosten.

11.3 Axitour is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van koper, verlies 
van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade.

11.4 Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, geldt voor het geval dat 
Axitour het gekochte van een derde heeft betrokken dat Axitour jegens koper niet verder 
aansprakelijk is dan deze derde jegens Axitour. 

11.5 Axitour is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de 
koopovereenkomst heeft ingeschakeld. 

11.6 Voor zover nakoming door Axitour niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van 
Axitour wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts 
indien koper Axitour onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave 
van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de 
tekortkoming heeft gesteld en Axitour ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft 
schieten in de nakoming van haar verbintenis. 

11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade 
onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat koper bekend is geworden met de schade of daarmee 
redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Axitour meldt. 

11.8 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na 
tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt. 



11.9 Koper dient Axitour te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op 
Axitour zou kunnen rusten met betrekking tot het gekochte. Koper dient de redelijke kosten van 
verweer tegen aanspraken van derden aan Axitour te vergoeden. 

11.10 Axitour zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en koper zal niet 
verplicht zijn Axitour te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet 
of bewuste roekeloosheid van Axitour of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende 
ondergeschikten. 

11.11 De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen 
verzetten.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht. 
12.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle 

geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een 
koopovereenkomst en/of de verkoopvoorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden 
beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid 
van Axitour om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. 
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