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A. Algemene Voorwaarden van PERI  
 

1 Toepassingsgebied  
1.1 Deze Algemene Voorwaarden van PERI (hierna ook “voorwaarden“ 

genoemd) gelden voor alle transacties tussen de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid (Vennootschap naar Nederlands recht) 
PERI Benelux B.V. statutair gevestigd te Schijndel, Nederland, ondermeer 
kantoorhoudende te (5482 TK) Schijndel aan de Van Leeuwenhoekweg 23, 
(hierna ‘PERI’ genoemd), gelden voor alle overeenkomsten tussen PERI en 
derden (hierna ‘klant’ genoemd) ongeacht of deze derden klanten, 
ondernemers, overheid of consumenten zijn.  

1.2 In aanvulling op deze voorwaarden gelden:  
1.2.1 De eventuele bijzondere voorwaarden zoals gevoegd bij de offerte die aan 

de klant overhandigd wordt (hierna “Bijzondere voorwaarden”). Bij een 
conflict tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden 
van PERI, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.  

1.2.2 De door PERI uitgevaardigde verpakkingsrichtlijnen, die op eerste verzoek 
door PERI worden toegezonden.  

1.2.3 De meest recente versie van de kwaliteitscriteria GSV-richtlijn 
kwaliteitscriteria van huurbekistingen, gepubliceerd door de VSB, zoals na 
te lezen is op www.vsbnetwerk.nl.  

 
2 Uitdrukkelijke afwijzing van de toepasselijkheid van andere algemene 

voorwaarden  
Deze voorwaarden gelden in zoverre geen uitdrukkelijke, andersluidende, 
schriftelijke overeenkomst werd gesloten. Andere regelingen, in het 
bijzonder de algemene voorwaarden van de klant, zullen geen deel 
uitmaken van de overeenkomst, zelfs indien PERI hier geen uitdrukkelijk 
bezwaar tegen maakt. 

 
3 Definities  
3.1 Gebruikte zaken zijn bekistings- en ondersteuningssystemen vervaardigd 

door PERI, waarvan de onderdelen en toebehoren al werden gebruikt voor 
hun beoogde doel en navenante sporen van gebruik en reparatie kunnen 
vertonen.  

3.2 Ondersteuningssystemen zijn tijdelijk gebouwde constructies van 
variërende lengte, breedte en hoogte die ter plaatste uit bouwelementen 
worden samengesteld, en overeenkomstig het doel worden gebruikt en 
weer gedemonteerd kunnen worden Alle op basis van een koop- of 
huurovereenkomst ter beschikking gestelde zaken, die zijn bestemd voor 
het vervaardigen, resp. het tot stand brengen van de constructies 
beschreven in de vorige zin, worden hierna aangeduid met de begrippen 
“steiger”, “ondersteuningssysteem” of “ondersteuningssystemen”. De 
begrippen “steiger”, “ondersteuningssysteem” en 
“ondersteuningssystemen” omvatten ook alle bijbehorende onderdelen 
en toebehoren.  

3.3 Verkochte zaken zijn de nieuwe of gebruikte zaken die door PERI 
krachtens de koopovereenkomst aan de klant dienen te worden geleverd.  

3.4 Verhuurde zaken zijn de nieuwe of gebruikte zaken, alsook 
transportcontainers en verpakkingsmaterialen die PERI krachtens de 
huurovereenkomst aan de klant ter beschikking dient te stellen.  

3.5 Nieuwe zaken zijn bekistings- en ondersteuningssystemen vervaardigd 
door PERI, waarvan de onderdelen en toebehoren nog niet eerder werden 
gebruikt voor hun beoogde doel.  

3.6 Bekisting is de tijdelijk op te bouwen gietvorm van variërende lengte, 
breedte en hoogte waarin vers beton wordt gegoten voor het 
vervaardigen van betonnen bouwelementen, met inbegrip van de 
ondersteuningssystemen zoals gedefinieerd onder punt A.3.2. Alle op 
basis van een koop- of huurovereenkomst ter beschikking gestelde zaken, 
die zijn bestemd voor het vervaardigen van de gietvorm beschreven in de 
vorige zin, worden hierna aangeduid met het begrip “bekisting”, 
“bekistingsysteem” of “bekistingsystemen”. De begrippen “bekisting”, 
“bekistingsysteem” en “bekistingsystemen” omvatten ook alle 
bekistingonderdelen en bekistingtoebehoren zoals draagconstructies.  

 
4 Sluiten van de overeenkomst  
4.1 Alle overeenkomsten tussen de klant en PERI worden uitsluitend onder en 

krachtens de volgende voorwaarden gesloten:  
4.2 De door PERI uitgebrachte offertes zijn bindend gedurende 2 maanden, 

tenzij anders aangegeven door PERI.  
4.3 De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de ongeclausuleerde 

aanvaarding door de klant van de door PERI opgemaakte offerte.  
4.4 Indien de klant bestellingen mondeling of telefonisch plaatst, geldt de 

overeenkomst als gesloten wanneer de klant van PERI een 
opdrachtbevestiging ontvangt en geen bezwaar aantekent binnen de 2 
werkdagen. De inhoud van de overeenkomst die op basis van de 
telefonische of mondelinge aanvraag van de klant wordt gesloten, is 
conform de door PERI opgestelde en door de klant ontvangen 
opdrachtbevestiging.  

4.5 De geldigheid van de offerte of (indien er geen offerte is gemaakt) de 
opdrachtbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst  

4.6 Documenten bij en over offertes van PERI blijven eigendom van PERI.  
4.7 Alle overeenkomsten of afspraken die van deze voorwaarden afwijken, 

alsook toevoegingen aan en wijzigingen van de tussen PERI en de klant 
gesloten overeenkomst, dienen schriftelijk te zijn vastgelegd om geldig te 
zijn en zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door PERI.  

 
5 Levertijden  
5.1 Door PERI genoemde levertijden zijn indicatief en kunnen niet leiden tot 

fatale termijnen zolang deze niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn 
vastgelegd.  

5.2 Behoudends opzet of grove schuld kan een vertraging in levering of 
wijziging van de leveringsdatum niet leiden tot buitengerechtelijke 
ontbinding van de overeenkomst of tot een aansprakelijkheid van PERI 
voor schade van de klant.  

5.3 PERI is pas gehouden tot levering nadat  

 alle uitvoeringsdetails volledig en duidelijk door de klant aan PERI zijn 
verstrekt,  

 de klant al zijn opeisbare verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst is nagekomen.  

5.4 Termijnen en tijden gaan pas in wanneer de klant de van overheidswege 
vereiste verklaringen, attesten en vergunningen heeft verkregen en het 
overeengekomen voorschot heeft voldaan.  

5.5 In geval van overmacht of in geval van andere gebeurtenissen die buiten 
de invloedssfeer van PERI vallen, zoals neerlegging van het werk, staking, 
uitsluiting, verboden opgelegd van overheidswege, oorlog, embargo en 
bedrijfsstoringen, worden de overeengekomen levertermijnen verlengd 
met de duur van de overmacht.  

 
6 Risico-overgang, verzending en verpakking, verzend- en 

verpakkingskosten  
6.1 PERI levert ex Works zoals beschreven in de meest recente versie van de 

Incoterms. Deelleveringen door PERI zijn toegestaan.  
6.2 De wijze van verzending, de verzendingsroute en het soort verpakking 

worden bepaald in overeenstemming met de verpakkingsrichtlijnen van 
PERI, die beschikbaar zijn op eerste verzoek van de klant.  

6.3 De verzendings-, vracht- en verpakkingskosten zijn voor rekening van de 
klant.  

 
7 Prijzen, betaling, niet-tijdige betaling en afstand  
7.1 Alle in offertes en andere documenten vermelde prijzen zijn exclusief 

BTW.  
7.2 Voor de facturen van PERI geldt een betalingstermijn van 30 dagen na 

factuurdatum. Bij betaling binnen de 7 dagen van de door PERI 
gefactureerde bedragen, wordt door PERI aan de klant een financiële 
korting toegestaan van 2% op de gefactureerde bedragen. Producten 
binnen de PERI Panel Products zijn hier van uitgesloten. 

7.3 Indien een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, is de 
klant, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in 
verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van PERI aan 
de klant, direct en volledig opeisbaar.  

7.4 De koper is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde 
bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand.  

7.5 Indien PERI als gevolg van het verzuim van de klant besluit is om haar 
vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard 
gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een 
faillissementsaanvraag, voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven 
bedrag, met een absoluut minimum van € 250.00.  

7.6 De klant kan in geen enkel geval enig retentierecht uitoefenen op de zaken 
eigendom van PERI, die nog in het bezit van de klant zijn. Ieder beroep op 
opschorting of verrekening door de klant is uitgesloten.  

7.7 De klant kan aanspraken tegenover PERI, van gelijk welke aard dan ook, 
enkel met schriftelijke toestemming van PERI aan derden overdragen.  

 
8 Aansprakelijkheid  
8.1 Behoudens het geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden, 

is PERI niet aansprakelijk voor schade van de klant of derden tengevolge 
van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige 
andere verplichting van PERI jegens de klant.  

8.2 Indien PERI om enige aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor 
gevolgschade, stagnatieschade, letselschade, gederfde winst, gemiste 
omzet of gemiste besparingen.  

8.3 Indien PERI om enige aansprakelijk is, zal de schadevergoeding per 
gebeurtenis nooit hoger zijn dan het door de klant aan PERI betaalde 
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totaal van factuurbedragen van de desbetreffende maand waarin de 
schade is ontstaan.  

8.4 Indien de schade door PERI is verzekerd, zal de schadevergoeding per 
gebeurtenis nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de verzekering voor 
de betreffende schade door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 
vermeerderd met het eigen risico van PERI.  

8.5 De klant vrijwaart PERI cq. stelt PERI schadeloos indien PERI met succes 
wordt aangesproken door een derde, indien PERI aan de betreffende 
aansprakelijkheid in de verhouding met de klant heeft uitgesloten of 
beperkt.  

8.6 PERI is niet aansprakelijk voor schade waarvoor de garantieaanspraken in 
de bijzondere voorwaarden van PERI uitgesloten worden. PERI is niet 
aansprakelijk wanneer de klant de verkochte zaak niet in 
overeenstemming met de geldende montage- en gebruiksinstructies 
gebruikt of de verkochte zaak in combinatie met eigen voorwerpen of 
onderdelen van andere fabrikanten gebruikt.  

8.7 De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel, zijn eveneens van 
toepassing op de organen, het leidinggevend personeel of de 
medewerkers van PERI.  

 
9 Zekerheden en garantie betreffende de uitvoering van de overeenkomst  

PERI stelt geen zekerheden of garanties met betrekking tot de uitvoering 
van de overeenkomst.  

 
10 Opslag van persoonsgegevens  

Persoonsgegevens worden door PERI overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen opgeslagen.  

 
11 Vertrouwlijkheid, resp. geheimhouding 
11.1 PERI en de klant verbinden zich ertoe, zowel gedurende de looptijd alsook 

na het einde van de overeenkomst, de commerciële of industriële 
informatie van de desbetreffende partij, waarvan hen de 
vertrouwelijkheid is meegedeeld of waarvan zij reden hebben om te 
veronderstellen dat deze vertrouwelijk is, vertrouwelijk te houden. 

11.2 PERI en de klant verbinden zich ertoe niets aan derden mee te delen over 
de inhoud en het bestaan van deze overeenkomst zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij hij 
ertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. In dit laatste geval 
dient de andere partij zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd over 
het verstrekken van de informatie. Partijen zullen deze 
geheimhoudingsplicht tevens opleggen aan hun arbeidskrachten. 

 
12 Toepasselijk recht  

Op overeenkomsten tussen PERI en de klant gesloten, is het Nederlands 
recht van toepassing, met inbegrip van het Weens Koopverdrag.  

 
13 Bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering  

De Rechtbank in het arrondissement Oost-Brabant (Nederland) is bij 
uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen als deze verband 
houden met de overeenkomst tussen PERI en de klant, tenzij dwingend 
rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, in die zin dat PERI steeds 
kan besluiten om een geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde 
rechtbank 

 

B. Bijzondere Voorwaarden van PERI voor de verkoop van 
bekistings- en ondersteuningssystemen  

 
I Bijzondere Voorwaarden van PERI voor de verkoop van nieuwe zaken  
1 Definities  

De definities, zoals aangegeven onder punt A.3 van de algemene 
voorwaarden van PERI, zijn ook van toepassing op onderhavige bijzondere 
voorwaarden van PERI.  

 
2 Aflevering  

Er wordt in beginsel een leverbon opgesteld voor de verkochte zaken die 
onder andere de soort en het aantal van de geleverde (onder)delen van 
de gekochte zaken bevat.  

 
3 In ontvangstneming  

De verkochte zaak dient door de klant in ontvangst te worden genomen, 
ook wanneer de zaak geringe gebreken vertoont.  

 
4 Aanvaarding  
4.1 De klant dient de verkochte zaak zo spoedig mogelijk doch in ieder geval 

binnen 24 uur na de levering te inspecteren.  
4.2 Met de ondertekening van de leverbon, aanvaardt de klant de door PERI 

geleverde hoeveelheden en de zichtbare gebreken waarmee de verkochte 
zaak is behept. 

4.3 Indien de klant niet aanwezig is bij aflevering op het overeengekomen 
adres, worden de hoeveelheden en de eventuele zichtbare gebreken 
geacht door de klant te zijn aanvaard. 

 
5 Prijzen  
5.1 De prijs van de verkochte zaken wordt vermeld in de offerte of (indien 

geen sprake is van een offerte) de opdrachtbevestiging van PERI. Indien de 
verkochte zaak uit meerdere afzonderlijke delen bestaat, wordt de totale 
koopprijs berekend door het aantal stuks met de koopprijs van de 
verkochte zaken te vermenigvuldigen. Indien het aantal stuks niet middels 
betaling wordt berekend, wordt het aantal stuks van de verkochte zaak 
volgens de gegevens op de leverbon afgerekend.  

5.2 Indien er meerdere deelleveringen van de verkochte zaak plaatsvinden, 
die samen een periode van meer dan 4 (vier) weken bestrijken en indien 
er tussen de datum waarop de overeenkomst werd gesloten en de datum 
waarop de verkochte zaak wordt afgeleverd, sprake is van prijsstijgingen 
met betrekking tot materiaal, grondstoffen, lonen of bezoldigingen, dan 
heeft PERI het recht de overeengekomen prijzen te verhogen. PERI dient 
de klant in kennis te stellen over elke prijsverhoging.  

5.3 Op verzoek van de klant, dient PERI de factoren die tot deze prijsstijging 
hebben geleid, alsook hun omvang, aan de klant mee te delen. Indien de 
totale koopprijs van de verkochte zaken meer dan 30 % stijgt, heeft de 
klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding is alleen 
schriftelijk mogelijk middels een aangetekende brief.  

 
6 Betalingsvoorwaarden  
6.1 Termijnbetalingen zijn niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke 

voorafgaande schriftelijke toestemming van PERI.  
6.2 Indien termijnbetalingen zijn overeengekomen, dient de klant de 

belastingen verschuldigd op het totaalbedrag, samen met de eerste 
betaling te voldoen.  

6.3 Indien de prijs van de verkochte zaak meer dan 100.00,00 EUR bedraagt, 
dient de klant een voorschot te betalen dat 30% bedraagt van de in de 
offerte van PERI vermelde prijs van de verkochte zaak.  

 
7 Volledige betaalbaarheid  
7.1 Indien PERI na sluiting van de overeenkomst voldoende reden heeft om 

aan te nemen dat de klant niet voldoende solvabel is om de (toekomstige) 
facturen van PERI te voldoen, is PERI de gerechtigd alle door haar 
verschuldigde prestaties op te schorten.  

7.1.1 In alle gevallen waarin PERI voldoende reden heeft om aan te nemen dat 
de klant niet voldoende solvabel is om de (toekomstige) facturen van PERI 
te voldoen, worden alle vorderingen van PERI op de klant onmiddellijk 
opeisbaar.  

7.1.2 In alle gevallen waarin PERI voldoende reden heeft om aan te nemen dat 
de klant niet voldoende solvabel is om de (toekomstige) facturen van PERI 
te voldoen, heeft PERI het recht om de nakoming van de overeenkomst op 
te schorten.  

 
8 Eigendomsvoorbehoud  
8.1 PERI blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment 

waarop de klant aan alle verplichtingen jegens PERI ter zake de 
betreffende, de vorige en volgende transacties heeft voldaan. Tot dat 
tijdstip is de klant gehouden de door PERI geleverde zaken gescheiden van 
andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Verkoper eigendom te 
bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.  

8.2 Indien de klant enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens 
PERI niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de klant 
voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de klant in verzuim, zodat 
PERI zonder ingebrekestelling gerechtigd is de geleverde zaken 
onmiddellijk onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. 
De kosten van terugname komen dan steeds ten laste van de klant.  

8.3 De klant is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet 
gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de 
betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.  

8.4 Indien PERI geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat 
de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de klant 
verplicht de nieuw gevormde zaken op zijn eerste verzoek van PERI aan 
haar te verpanden en in dat kader de nodige handelingen te verrichten.  

 
9 Niet-nakoming van een betalingsverplichting  
9.1 Indien PERI de overeenkomst beëindigt ten gevolge van de niet-betaling 

door de klant, of een onrechtmatig handelen door de klant, of indien PERI 
zich om enige reden beroept op haar eigendomsvoorbehoud, dient de 
klant de desbetreffende zaken te retourneren aan PERI, respectievelijk de 
genoten gebruiksvoordelen weer over te dragen aan PERI. Bovendien 
dient de klant aan PERI alle schade te vergoeden, die gevolg is van 
beëindiging van de overeenkomst.  

9.2 Bovendien dient de klant aan PERI de kosten te vergoeden die PERI heeft 
gemaakt in het kader van het voortduren van de overeenkomst.  
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9.3 Deze bepaling is ook van toepassing op zaken, die in het kader van de 
herstel- of vervangingsverplichting van PERI conform artikel B.10, geleverd 
worden aan de klant.  

 
10 Garantieaanspraken  
10.1 PERI garandeert dat de verkochte zaak geschikt is voor gebruik voor het 

door PERI beoogde doel, indien de zaak op het moment van de risico-
overgang conform punt A.6.3, overeenstemt met de technische 
specificaties zoals vastgelegd in de geldende montage- en 
gebruiksinstructies. Voor zaken die op basis van de overeenkomst met de 
klant voor de vervaardiging van zichtbaar blijvende betonoppervlakken 
gebruikt worden, wordt de gebruiksgeschiktheid voor het beoogde doel, 
bepaald conform de criteria van de meest recente versie van de GSV-
richtlijn kwaliteitscriteria van huurbekistingen, gepubliceerd door de VSB.  

10.2 PERI geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uiterlijk en de 
gebruiksgeschiktheid van de betonoppervlakken die met de verkochte 
zaak worden vervaardigd 

10.3 Indien de verkochte zaak gebreken vertoont, zal PERI de verkochte zaak 
herstellen of vervangen indien de klant binnen de drie werkdagen na de 
vaststelling ervan, PERI schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van deze 
gebreken. Door de ondertekening van de leverbon, aanvaardt de klant de 
zichtbare gebreken waarmee de verkochte zaak behept is, zodat PERI niet 
verantwoordelijk is voor de vervanging of herstel van deze gebreken.  

10.4 Het eigendomsvoorbehoud genoemd in punt B.I.8 geldt ook voor de 
vervangende onderdelen die worden nageleverd aan de klant.  

10.5 Indien er door de klant een gebrek vastgesteld wordt dat vervolgens tijdig 
aan PERI gemeld wordt, zal PERI het gebrek binnen een redelijke termijn 
verhelpen. Gaat PERI over tot vervanging of herstel van de gebrekkige 
zaak, dan worden de rechtstreekse kosten voor het herstellen of het 
vervangen van de zaak, door PERI gedragen. PERI is in geen enkel geval 
verplicht de gebrekkige gekochte zaak of de nieuwe vervangende zaak te 
monteren of demonteren in het kader van de vervanging of herstel.  

10.6 Iedere eventuele schadevergoeding aan de klant, ten gevolge van de 
gebreken aan de verkochte zaak, wordt in ieder geval beperkt tot het 
bedrag van de door PERI gemaakte kosten en de door PERI uitgevaardigde 
facturen, conform artikel A.8.5.  

10.7 PERI kan de vervanging of het herstel weigeren als de kosten daarvan de 
waarde van de opdracht overschrijden. Indien de vervanging of het herstel 
moet plaatsvinden buiten Nederland dan komen de kosten die daarvan 
het gevolg zijn (vervoers- reis en andere kosten) voor rekening van de 
klant.  

10.8 Ontbinding door de klant vanwege verborgen gebreken aan de verkochte 
zaak is (onverminderd artikel B.10.3) alleen mogelijk nadat de klant PERI 
middels een deugdelijke ingebrekestelling een redelijke termijn heeft 
gegund om het gebrek te verhelpen.  

 
11 Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst  
11.1 PERI kan de koopovereenkomst en alle bestaande overeenkomsten met 

de klant onmiddellijk beëindigen en de verkochte zaak terugvorderen en 
onder zich nemen als:  

11.2 Een betalingstermijn door de klant wordt overschreden,  
11.3 Een faillissementsprocedure, surseanceprocedure of WSNP-procedure is 

gestart ten aanzien van de klant of de klant anderszins is opgehouden te 
betalen,  

11.4 Een bank de klant niet kredietwaardig acht.  
11.5 Een kredietverzekering wordt geweigerd ten aanzien van de klant.  
 
II. Bijzondere bepalingen voor aankoop na huur, resp. omzetting van de 

huurovereenkomst in een koopovereenkomst  
1 Omzetting van de huurovereenkomst in een koopovereenkomst  
1.1 Indien PERI met de klant bij sluiting van een huurovereenkomst, tijdens de 

looptijd van een huurovereenkomst of in aansluiting op een 
huurovereenkomst overeenkomt dat de klant een verhuurde zaak geheel 
of gedeeltelijk koopt, wordt de huurovereenkomst omgezet in een 
koopovereenkomst.  

1.2 Bij deze omzetting wordt de koopprijs, behoudens andersluidende 
afspraken, berekend door de nieuwwaarde van de verhuurde zaak te 
verminderen met de betaalde huurprijs en te vermeerderen met 
verwerkingskosten en financieringskosten.  

 
2 Garantieaanspraken  

Indien de klant materiaal dat hem door PERI beschikbaar werd gesteld uit 
hoofde van een huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk koopt na of 
tijdens de huurtermijn, is PERI niet aansprakelijk voor gebreken.  

 
3 Toepassing van de Bijzondere Voorwaarden van PERI voor de aankoop 

van nieuwe zaken  
Voor het overige zijn de Bijzondere Voorwaarden voor de aankoop van 
nieuwe zaken (punt B. I) van overeenkomstige toepassing.  

 

III Bijzondere Voorwaarden van PERI voor de aankoop van gebruikte zaken  
1 Garantieaanspraken  

Gebruikte zaken worden door PERI onder uitsluiting garantie verkocht 
voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. 
De klant vrijwaart PERI voor aanspraken van derden voor zover deze een 
gevolg kunnen zijn van de verkoop van gebruikte zaken door PERI aan de 
klant.  

 
2 Toepassing van de Bijzondere Voorwaarden van PERI voor de aankoop 

van nieuwe zaken  
Voor het overige zijn de Bijzondere Voorwaarden voor de aankoop van 
nieuwe zaken (punt B.I) van overeenkomstige toepassing.  

 

C. Bijzondere Voorwaarden van PERI voor de verhuur van 
bekistings- en ondersteuningssystemen  

 
1. Definities  

De definities, zoals aangegeven onder punt 3 van de algemene 
voorwaarden van PERI, zijn ook van toepassing op onderhavige bijzondere 
voorwaarden van PERI.  

 
2. Aard van het verhuurde  
2.1 De klant kan geen aanspraak maken op de verhuur van nieuwe materialen.  
2.2 De verhuurde zaak wordt door PERI in gereinigde, operationele en goed 

functionerende staat aan de klant ter beschikking gesteld.  
2.3 Indien de verhuurde zaak een bekistingsysteem is, dan is de 

gebruiksgeschiktheid voor het beoogde doel van het bekistingsysteem, in 
overeenstemming met de meest recente versie van de GSV-richtlijn 
kwaliteitscriteria van huurbekistingen, gepubliceerd door de VSB.  

2.4 Verdere door de klant gestelde eisen betreffende de verhuurde zaak, 
dienen voorafgaandelijk tussen PERI en de klant te worden 
overeengekomen.  

2.5 PERI biedt geen garantie dat de verhuurde zaak voor de nakoming van de 
relevante veiligheidsvoorschriften geschikt of volledig is, noch dat de 
verhuurde zaak aan de eisen gesteld in een veiligheids- en 
gezondheidsplan van de klant, voldoet.  

 
3. Berekening  
3.1 De overeengekomen huurprijs geldt voor de minimale huurtijd zoals deze 

bepaald wordt in artikel C.10.  
3.2 Na afloop van de minimale huurtijd, wordt de bijkomende huurprijs per 

kalenderdag berekend.  
3.3 De daadwerkelijk geleverde hoeveelheid, volgens het aantal stuks, 

vierkante meter, lopende meter, kubieke meter, afgeronde meter of 
stijgende meter berekende hoeveelheid wordt vermeld op de door de 
klant afgetekende leverbon.  

3.4 De huurprijs voor één kalenderdag wordt berekend door de 
overeengekomen huurprijs voor de minimale huurtijd, te delen door 30 
(dertig).  

3.5 Huurfacturen worden per een kalendermaand of per 30 dagen opgesteld.  
 
4. Bijkomende werkzaamheden  
4.1 Op verzoek van de klant levert PERI bijkomende werkzaamheden. Voor 

deze bijkomende werkzaamheden worden kosten in rekening gebracht. 
Deze werkzaamheden omvatten in het bijzonder:  

 Ingenieurswerkzaamheden (bouwbegeleidende faseplanning, 
inzetplanning voor bekistingsystemen en ondersteuningssystemen, 
opmaak van statistische en verifieerbare statische berekeningen, advies 
bij bekistingcoördinatie op de bouwplaats, enz.);  

 Transportdiensten;  

 Voormontage en demontage van bekistingsystemen;  

 Instructies en advies met betrekking tot het gebruik van de verhuurde 
zaak;  

 Terugname van de verhuurde zaak vanaf de bouwplaats;  

 Reiniging van de verhuurde zaak;  

 Herstel van beschadigingen.  
4.2 Er wordt geen korting gegeven op de bijkomende werkzaamheden.  
4.3 Voor bijkomende werkzaamheden gelden de bijzondere Voorwaarden van 

PERI, zoals deze vermeld worden onder de punten D, E, F en G.  
 
5 Overdracht en inspectie van de verhuurde zaak  
5.1 De verhuurde zaak kan op verzoek van de klant in meerdere delen ter 

beschikking worden gesteld door PERI. De klant dient PERI minstens 5 (vijf) 
werkdagen voor de gewenste datum van de ter beschikkingstelling hiervan 
op de hoogte te stellen.  

5.2 Indien de klant de verhuurde zaak zelf ophaalt bij PERI, dan wordt de 
verhuurde zaak ter beschikking gesteld in het magazijn van PERI.  

5.3 PERI verstrekt bij terbeschikkingstelling een leverbon in tweevoud toe. De 
leverbon bevat het aantal en de productsoort van de onderdelen van de 
verhuurde zaak. De klant dient onmiddellijk na ter beschikkingstelling van 
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de verhuurde zaak de verhuurde zaak te inspecteren wat betreft de 
hoeveelheden en de kwaliteit.  

5.4 De leverbon dient bij de overdracht van de verhuurde zaak aan de klant te 
worden ondertekend door de klant of zijn vertegenwoordiger. Met de 
ondertekening van de leverbon, aanvaardt de klant de door PERI 
geleverde hoeveelheden en de zichtbare gebreken waarmee de zaak 
behept is. Met de ondertekening van de leverbon, bevestigt de klant dat 
hij de algemene en de toepasselijke bijzondere voorwaarden van PERI in 
goede orde heeft ontvangen en heeft aanvaardt.  

5.5 De klant dient de verhuurde zaak in ontvangst te nemen, zolang de 
verhuurde zaak geen wezenlijke gebreken vertoont.  

5.6 De klant dient PERI binnen de twee werkdagen schriftelijk op de hoogte te 
stellen over ontbrekende onderdelen. Indien de klant PERI niet tijdig op 
de hoogte stelt, wordt de levering geacht aanvaard te zijn geweest door 
de klant, ook wat betreft de ontbrekende onderdelen.  

5.7 In geval van een verborgen gebrek, dient de klant PERI hierover binnen 
twee werkdagen na kennisneming van het gebrek schriftelijk in kennis te 
stellen. Indien de klant PERI niet tijdig op de hoogte stelt, wordt de 
levering geacht aanvaard te zijn geweest door de klant, ook wat betreft dit 
verborgen gebrek.  

 
6 Toepassing van de verhuurde zaak  
6.1 De klant dient de bepalingen in de montage- en gebruiksinstructies van 

PERI op te volgen bij het gebruik van de verhuurde zaak. De klant krijgt de 
montage- en gebruiksinstructies ter beschikking gesteld op eerste 
verzoek. De klant dient tevens de meest recente versie van de 
toepasselijke wetten betreffende veiligheid op de werkplek, in acht te 
nemen.  

6.2 Indien de klant de verhuurde zaak samen met eigen onderdelen of 
onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, dan is dit geheel voor risico 
van de klant en kan PERI op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor 
schade.  

6.3 De klant dient de verhuurde zaak op een juiste en geschikte manier te 
gebruiken en op te slaan, dient de verhuurde zaak tijdens en aan het einde 
van de huurtijd te reinigen, zorg te dragen voor de bekisting, 
ontkistingsolie te gebruiken en de bepalingen in de montage- en 
gebruiksinstructies, productposters en gebruikshandleidingen (ook voor 
de onderdelen en/of hulpstukken) op te volgen.  

6.4 Om de verhuurde zaak op een vakkundige en correcte manier te 
gebruiken, dient de klant de meest recente versie van de GSV-richtlijn 
kwaliteitscriteria van huurbekistingen, gepubliceerd door de VSB, in acht 
nemen. De klant wordt geacht van deze richtlijnen kennis te hebben 
genomen en indien noodzakelijk worden deze richtlijnen op eerste 
verzoek aan de klant nagezonden.  

6.5 De klant is gedurende de huurtijd verplicht de verhuurde zaak in stand te 
houden en te herstellen. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de 
verhuurde zaak die het gevolg is van foutief gebruik van de gehuurde zaak.  

6.6 Indien de verhuurde zaak een bekistingsysteem is, mogen, naast hetgeen 
bepaald werd in C.6.1 – 6.4, ondersteuningssystemen uitsluitend in 
overeenstemming met de montage- en gebruiksinstructies en de 
relevante normen worden gebruikt. Neemt de klant deze normen niet in 
achting, dan is PERI niet aansprakelijk voor de schade die hieruit 
voortvloeit.  

 
7 Plichten van de klant: toezicht en beveiliging  
7.1 De klant dient op de gebruikslocatie permanent toezicht te houden op de 

verhuurde zaak en beschadigde of kapotte onderdelen en in het bijzonder 
onderdelen die niet meer voldoen aan de eisen gesteld in de montage- en 
gebruiksinstructies, apart houden.  

7.2 De klant dient de verhuurde zaak, zoals een goed huisvader, tegen diefstal 
te beschermen. In geval van diefstal, verduistering of ander onrechtmatig 
verlies, is de klant verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan PERI. 
In geval van een misdrijf of een vermoeden hiertoe, met betrekking tot de 
verhuurde zaak, dient de klant onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. 
De klant dient aan PERI op haar eerste verzoek een kopie van het proces-
verbaal van aangifte te verstrekken. De klant is verplicht de nodige 
maatregelen te nemen om de verhuurde zaak te beschermen tegen 
beschadiging door water, vuur en weersomstandigheden.  

 
8 Huurtijd  
8.1 De minimale huurtijd bedraagt 30 dagen.  
8.2 De huurtermijn gaat in op de dag dat de verhuurde zaak door PERI aan de 

klant ter beschikking wordt gesteld. De huurtermijn eindigt op de dag dat 
de verhuurde zaak door de klant wordt geretourneerd aan PERI op de 
plaats van terbeschikkingstelling.  

8.3 Indien de klant het transport van de verhuurde zaak zelf regelt en de 
verhuurde zaak te laat ophaalt, dan gaat de huurtermijn in op de dag dat 
de verhuurde zaak in het magazijn van PERI conform overeenkomst ter 
beschikking is gesteld.  

8.4 Indien de verhuurde zaak op de bouwplaats door PERI moet worden 
voorgemonteerd, gaat de huurtermijn in op het moment dat PERI de 
voormontage heeft opgeleverd aan de klant. De voormontage geldt in 
ieder geval als opgeleverd als de verhuurde zaak door de klant in gebruik 
is genomen.  

8.5 De klant draagt het gebruiksrisico van de verhuurde zaak. PERI is geen 
geval verplicht de huurprijs te verlagen of de betalingsverplichting van de 
klant op te schorten, omwille van feestdagen, slechte 
weersomstandigheden of stillegging van de werkzaamheden.  

 
9 Garantieaanspraken  
9.1 Indien de verhuurde zaak of onderdelen ervan bij aanvang van de 

huurtermijn gebreken vertonen die het gebruik ervan door de klant 
verhinderen, die tijdig door de klant aan PERI zijn gemeld conform artikel 
C.5, zal PERI het nodige doen om de verhuurde zaak te herstellen of te 
vervangen.  

9.1.1 Worden door de klant vastgestelde gebreken te laat aan PERI gemeld of 
worden de door PERI in dit kader gevraagde bewijsstukken niet tijdig 
bezorgd, dan is PERI geenszins verplicht om enige garantie te bieden.  

9.1.2 Kan de verhuurde zaak niet door PERI hersteld of vervangen worden, dan 
is de klant vrijgesteld van betaling van de huurprijs, voor zolang als de 
verhuurde zaak omwille van het gebrek, niet kan worden gebruikt door de 
klant, zoals bepaald in de overeenkomst.  

9.1.2.1 Leidt het gebrek in de verhuurde zaak tot een verminderde 
beschikbaarheid van de verhuurde zaak, dan dient de klant een 
verminderde huurprijs te betalen, doch de klant wordt op dit moment 
geenszins volledig vrijgesteld van betaling van de huurprijs.  

9.1.2.2 Leidt het gebrek in de verhuurde zaak, niet tot een verminderde 
beschikbaarheid van de verhuurde zaak, dan is PERI geenszins verplicht tot 
enige schadeloosstelling, noch tot het instemmen met een (tijdelijk) lagere 
huurprijs.  

9.2 De klant kan de vastgestelde gebreken zelf verhelpen of laten verhelpen 
mits hij hiervoor een schriftelijke toestemming vanwege PERI verkrijgt. 
PERI is enkel verplicht om die kosten te dragen, die PERI had moeten 
magen als zij zelf had verholpen.  

 
10 Marketing en reclame  
10.1 PERI heeft het recht om reclame van zijn bedrijf of zijn producten aan te 

brengen op de verhuurde zaak.  
10.2 PERI heeft het recht de projecten waaraan met de hulp van de PERI 

ondersteuningssystemen en/of bekistingsystemen wordt gewerkt, te 
fotograferen en deze onder vermelding van de naam van de klant in gelijk 
welke vorm in catalogi, folders, prijslijsten, referentielijsten, online op zijn 
webpagina’s, socialmedia-platformen en gelijkaardige platformen te 
gebruiken voor reclamedoeleinden. Indien de klant de auteursrechten op 
een object bezit, zal de klant op eerste verzoek van PERI, de toestemming 
geven om deze te fotograferen en aan te wenden voor 
reclamedoeleinden. 

10.3 De klant is verplicht om de nodige maatregelen te nemen zodat de door 
PERI aangebrachte reclame niet beschadigd of verloren raakt.  

10.4 De voorafgaande toestemming van PERI is vereist voor het aanbrengen 
van reclame op de verhuurde zaak door de klant, de hoofdopdrachtgever 
of een andere derde, indien het aanbrengen van de reclame een 
wezenlijke wijziging van de verhuurde zaak vereist. De reclame van de 
klant mag in geen geval de reclame van PERI bedekken.  

 
11 De verhuurde zaak onderverhuren, in leen geven en overdragen  
11.1 De klant mag de verhuurde zaak of onderdelen ervan niet aan derden 

onderverhuren, in leen geven of op enige andere wijze overdragen, zonder 
de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van PERI. Voor 
het gebruik van de verhuurde zaak door een onderaannemer van de klant, 
werkzaam op de bouwplaats overeengekomen in de huurovereenkomst, 
is de toestemming van PERI niet vereist, op voorwaarde dat de verhuurde 
zaak door deze onderaannemer uitsluitend op de voormelde bouwplaats 
wordt gebruikt.  

11.2 Alle aanspraken of vorderingen van de klant tegenover een derde, 
voortvloeiend uit de overdracht van de verhuurde zaak aan deze derde, 
worden aan PERI overgedragen. Deze overdracht doet geenszins afbreuk 
aan de rechten van PERI, ten aanzien van de klant.  

11.3 De klant dient PERI onmiddellijk op de hoogte te brengen als er beslag 
werd gelegd op de verhuurde zaak of als het gebruik van de verhuurde 
zaak op enige andere wijze beperkt wordt.  

11.4 De klant mag de verhuurde zaak of onderdelen ervan, niet naar een 
andere locatie dan deze bepaald in de huurovereenkomst, verplaatsen, 
zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van PERI. 
Verplaatst de klant de verhuurde zaak zonder toestemming van PERI, dan 
is de klant aansprakelijk voor alle schade die uit deze onrechtmatige 
verplaatsing voortvloeit.  
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12 Teruggave  
12.1 De klant is verantwoordelijk voor de teruggave van de verhuurde zaak aan 

PERI.  
12.2 De teruggave van de verhuurde zaak is voor rekening en risico van de 

klant. PERI regelt, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd 
overeengekomen, het transport voor de klant en schakelt hiervoor een 
transportbedrijf in op kosten van de klant. Verzorgt een transportbedrijf 
het transport, dan blijft de klant het transportrisico dragen. Het 
bovenstaande geldt ook indien PERI het transport verzorgt in het kader 
van bijkomende werkzaamheden. (Sub C.4 en G).  

12.3 PERI kan de wijze van verzending en het soort verpakking voor de 
teruggave bepalen. Voor de teruggave van de verhuurde zaak, dienen de 
door PERI meegeleverde verpakkingsmaterialen (gitterboxen, 
europaletten enz.) te worden gebruikt en teruggegeven.  

12.4 De verhuurde zaak dient te worden terugbezorgd in het magazijn vermeld 
in de overeenkomst (hierna de “teruggavelocatie” genoemd), tenzij 
uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen werd tussen PERI en de 
klant.  

12.5 Indien de verhuurde zaak op verzoek van PERI op een andere locatie dan 
de teruggavelocatie moet worden teruggegeven, neemt PERI de eventuele 
meerkosten die aan dit transport verbonden, voor haar rekening.  

12.6 Transportverzekeringen worden door PERI uitsluitend op verzoek en voor 
rekening van de klant afgesloten.  

12.7 De klant dient de verhuurde zaak volledig, in oorspronkelijke technische 
staat, zonder schade andere dan deze veroorzaakt door normale slijtage, 
gereinigd en gebruiksklaar, gedemonteerd, volgens de afmetingen 
samengepakt, op pallets en in een geschikte staat voor het lossen met een 
heftruck, terug te bezorgen.  

12.8 De door PERI gesmeerde mechanische onderdelen zoals assen of 
schroeven dienen vóór teruggave door de klant te worden gesmeerd.  

12.9 Indien onderdelen van de verhuurde zaak omwille van het gebruik door 
de klant verloren zijn geraakt of onbruikbaar of beschadigd zijn geworden, 
dient de klant dit onmiddellijk aan PERI te melden. Onderdelen van de 
verhuurde zaak die niet meer kunnen worden hersteld tegen redelijke 
kosten, worden als onbruikbaar beschouwd. De klant draagt de kosten 
voor het verwijderen van onbruikbare onderdelen van de verhuurde zaak.  

12.10 De klant dient de nodige maatregelen te nemen zodat verhuurde, 
gekochte en andere materialen van eenzelfde soort niet bij elkaar 
terechtkomen. Indien dit toch het geval is, dient de klant aan te tonen wat 
gehuurd, aangekocht of ander materiaal is. In geval van twijfel heeft PERI 
het recht al het materiaal te bekijken, aan te duiden wat volgens PERI 
gehuurd is en de teruggave ervan te eisen bij beëindiging van de 
huurovereenkomst.  

12.11 De klant dient de door PERI ter beschikking gestelde retourbon in te vullen 
bij teruggave van de verhuurde zaak. De klant dient het aantal artikelen 
van de vracht en de aanduiding ervan op de retourbon te vermelden. De 
retourbon dient ten laatste bij teruggave van de verhuurde zaak ingevuld 
en ondertekend te worden door de klant en vervolgens aan PERI te 
worden overhandigd.  

 
13 Inspectie van de teruggave  
13.1 Na teruggave van de verhuurde zaak door de klant op de teruggavelocatie, 

wordt de verhuurde zaak geteld en geïnspecteerd. Er wordt gecontroleerd 
of de teruggave in overeenstemming is met de teruggavebepalingen 
genoemd sub C.12.7 en 12.8, alsook met de gegevens op de retourbon. De 
kwantitatieve teruggave-inspectie wordt door PERI uitgevoerd, binnen de 
3 werkdagen nadat de verhuurde zaak werd terugbezorgd aan PERI, de 
kwalitatieve teruggave-inspectie wordt door PERI uitgevoerd, binnen de 7 
werkdagen nadat de verhuurde zaak werd terugbezorgd aan PERI.  

13.2 Indien de klant of een door de klant aangestelde vertegenwoordiger 
aanwezig is bij de teruggave-inspectie, wordt een verslag over de 
teruggave-inspectie opgesteld dat door de klant en PERI wordt 
ondertekend. Discussiepunten over de resultaten van de teruggave-
inspectie, worden in dit verslag genoteerd.  

13.3 Is de klant niet aanwezig bij de teruggave-inspectie, dan maakt PERI een 
schriftelijk verslag op over de teruggave-inspectie.  

 
14 Reiniging en onderhoud  

De klant dient de verhuurde zaak te reinigen en te onderhouden. De meest 
recente versie van de GSV-richtlijn kwaliteitscriteria van huurbekistingen 
gepubliceerd door de VSB, is van toepassing op het reinigen en 
onderhouden van bekisting en is beschikbaar op eerste verzoek van de 
klant 

 
15 Retour verhuurde zaken  
15.1 De klant dient zorg te dragen voor het tijdig retourneren van de verhuurde 

zaken. Blijkt de klant ter zake in gebreke dan wordt extra huurtijd in 
rekening gebracht aan de klant eventueel vermeerderd met een 
schadevergoeding.  

15.2 Indien is overeengekomen dat PERI de verhuurde zaak zal (laten) ophalen 
voor de teruggave, dient de klant het precieze tijdstip van de teruggave, 
uiterlijk drie werkdagen voor terbeschikkingstelling van de verhuurde 
zaak, overeen te komen met PERI.  

15.3 Indien de verhuurde zaak niet tijdig retour komt bij PERI, door toedoen 
van de klant, wordt de huurtermijn dienovereenkomstig verlengd. Alle 
extra kosten komen dan voor rekening van de klant.  

15.4 Indien de verhuurde zaak op de overeengekomen dag en op het 
overeengekomen tijdstip niet door PERI wordt opgehaald, dan dient de 
klant onmiddellijk een nieuwe afspraak voor retourname te maken. De 
verplichtingen van de klant tot toezicht en beveiliging zoals bepaald sub. 
C.7, blijven van toepassing tot de verhuurde zaak volledig werd opgehaald 
door PERI.  

15.5 Bij retourname door PERI dient de verhuurde zaak volledig, in 
oorspronkelijke technische staat, zonder schade andere dan deze 
veroorzaakt door normale slijtage, gereinigd en gebruiksklaar, 
gedemonteerd, volgens de afmetingen samengepakt, op paletten en in 
een geschikte staat voor het lossen met een heftruck, klaar te staan. Is dit 
niet het geval, dan dient de wachttijd van PERI die 1 uur overschrijdt, apart 
vergoed te worden aan PERI.  

 
16 Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst  
16.1 PERI mag de huurovereenkomst en alle bestaande overeenkomsten met 

de klant, met onmiddellijke ingang beëindigen en de verhuurde zaak 
terugvorderen en weer ophalen, indien:  

 Een betalingstermijn door de klant wordt overschreden,  

 Een faillissementsprocedure, surseanceprocedure of WSNP-procedure is 
gestart ten aanzien van de klant of de klant anderszins is opgehouden te 
betalen,  

 Een bank de klant niet kredietwaardig acht.  

 Een kredietverzekering wordt geweigerd ten aanzien van de klant.  

 de verhuurde zaak door de klant ondanks een waarschuwing van PERI 
hiertoe, niet in overeenstemming met de voorschriften en instructies van 
PERI wordt gebruikt of onderhouden. Komt het voorbestaan van de 
verhuurde zaak ernstig in gedrang door toedoen van de klant, dan kan PERI 
zonder waarschuwing de overeenkomst beëindigen en de verhuurde zaak 
onder zich nemen.  

16.2 Indien PERI voldoende reden heeft om aan te nemen dat de klant niet 
(meer) voldoende solvabel is, kan PERI van de klant verlangen dat de 
huurprijs maandelijks vooruit wordt betaald. PERI dient de klant uiterlijk 
voor de tiende dag van de lopende kalendermaand schriftelijk tot 
vooruitbetaling aan te manen om het recht op vooruitbetaling te laten 
gelden voor de volgende maand. Maakt PERI gebruik van deze 
mogelijkheid, dan is de klant verplicht de huurprijs voor de daarop 
volgende maand uiterlijk de twintigste dag van de lopende maand te 
betalen.  

16.3 Indien de klant de vooruitbetalingen genoemd sub C.16.2 niet tijdig 
voldoet, heeft PERI het recht de met de klant afgesloten 
huurovereenkomst conform punt C.16.1, met onmiddellijke ingang te 
ontbinden.  

16.4 PERI heeft in de gevallen genoemd sub C.16.1 en C.16.2, het uitdrukkelijke 
recht de bouwplaats te betreden om de verhuurde zaak op te halen.  

16.5 De klant dient aan PERI de kosten te vergoeden, die deze laatste heeft 
gemaakt, ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de 
overeenkomst door PERI.  

16.6 Naast de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, heeft PERI 
aanvullend recht op vergoeding van alle schade die zij ten gevolge van de 
vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, heeft geleden.  

 
18 Aansprakelijkheid van de klant  
18.1 De klant mag de verhuurde zaak niet meer gebruiken wanneer de 

huurtermijn is verlopen. Indien de klant de verhuurde zaak toch verder 
gebruikt, heeft PERI recht op een gebruiksvergoeding ter hoogte van de 
huurprijs vermeerderd met 10% en daarnaast op vergoeding van alle 
schade die uit dit lagere gebruik voortvloeit.  

18.2 De klant is aansprakelijk voor alle schade van PERI wanneer de verhuurde 
zaak bij beëindiging van de huurovereenkomst niet of niet in de staat 
beschreven sub C.14.7 en 14.8, wordt geretourneerd.  

18.3 Indien de klant aan PERI een schadevergoeding verschuldigd is, wegens 
niet (tijdig) retourneren, schade, onbruikbaarheid of verlies van de 
verhuurde zaak, wordt de schadevergoeding berekend op basis van de 
nieuwwaarde van de verhuurde zaak, minus een door PERI te bepalen 
korting voor de gebruikte staat.  

18.4 Indien de klant aan PERI een schadevergoeding is verschuldigd wegens 
schade aan de verhuurde zaak, heeft PERI recht op vergoeding van de 
herstelkosten tot 100 % van de nieuwwaarde van de verhuurde zaak, 
minus een door PERI te bepalen korting voor de gebruikte staat.  

18.5 De klant dient de verhuurde zaak te verzekeren voor de volledige waarde 
van de verhuurde zaak voor ieder van buiten komend onheil zoals diefstal, 
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beschadiging door vuur, water en weersomstandigheden en gevolgschade 
wegens bedrijfsonderbrekingen.  

18.6 De klant dient in geval van schade en op verzoek van PERI, zijn aanspraken 
tegenover de verzekeraar, aan PERI over te dragen.  

 

D Bijzondere Voorwaarden van PERI voor voormontage van 
bekistingsystemen  

 
1 Toepassingsgebied en definities  
1.1 De Bijzondere Voorwaarden van PERI voor voormontages van 

bekistingsystemen zijn van toepassing op voormontage-werkzaamheden 
overeengekomen tussen PERI en de klant.  

1.2 De definities, zoals aangegeven onder punt 3 van de algemene 
voorwaarden van PERI, zijn ook van toepassing op onderhavige bijzondere 
voorwaarden van PERI.  

1.3 De bijzondere voorwaarden voor verkoop en verhuur, vermeld in de 
punten B en C van de Algemene Voorwaarden van PERI, zijn van 
toepassing op het gebruik van de voorgemonteerde bekistingsystemen  

 
2. Algemene beschrijving van de fabrieksinterne voormontage-

werkzaamheden van bekistingsystemen  
Het voorwerp van de voormontage-werkzaamheden van bekisting is het 
monteren van bekistingsystemen in het magazijn van PERI.  

 
3. Voormontage-plannen  

PERI stelt de voormontage-plannen op en laat deze door de klant 
controleren en goedkeuren, alvorens er wordt overgegaan tot de 
voormontage-werkzaamheden.  
De voormontage-plannen die door PERI opgesteld worden, worden 
opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Bijzondere 
Voorwaarden voor ingenieurs- en statiekwerkzaamheden (punt E).  

 
4 Wijziging van de uitvoering  

Indien opgestelde voormontage-plannen op verzoek van de klant worden 
gewijzigd, zijn daaraan voor de klant kosten verbonden. PERI zal de klant 
zo mogelijk informeren over de prijstoename en de nieuwe termijnen die 
daarvan het gevolg zijn. De klant dient deze prijswijzigingen en nieuwe 
termijnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur te accorderen. 
Doet de klant dit niet, dan kan PERI de voormontage-werkzaamheden 
conform de oorspronkelijke voormontage-plannen uitvoeren.  

 
5 Uitvoering van de voormontage-werkzaamheden  
5.1 Wenst de klant dat er ook eigen materiaal van de klant bij de uitvoering 

van de voormontage-werkzaamheden wordt gebruikt, dan is PERI op geen 
enkele manier aansprakelijk voor enige schade die zich voordoet bij de 
uitvoering van de voormontage-werkzaamheden, dit conform artikel 
A.8.1.  

5.2 Onderdelen die ter beschikking zijn gesteld door de klant, moeten schoon 
en gebruiksklaar zijn. Is dit niet het geval, dan komen de meerkosten die 
daarvan het gevolg zijn voor rekening van de klant.  

 
6 Aanvaarding van de voormontage-werkzaamheden  
6.1 Na uitvoering van de voormontage-werkzaamheden dient de klant deze 

werkzaamheden te inspecteren en te aanvaarden, los van enige 
technische inspecties of inspecties van overheidswege, die de klant met 
derden uitvoert.  

6.2 Door het aanvaarden van de voormontage-werkzaamheden bevestigt de 
klant de goede werking en volledigheid van de volledige oplevering. 
Worden de voorgemonteerde zaken in gebruik genomen dan gelden deze 
als opgeleverd.  

6.3 Gebreken of beschadigingen aan de door PERI voorgemonteerde zaken, 
dienen bij de aanvaarding van de voormontage-werkzaamheden, te 
worden opgelijst in een door PERI en de klant te ondertekenen verslag.  

6.4 Worden er ernstige gebreken vastgesteld in de uitvoering van de 
voormontage-werkzaamheden, dan heeft PERI het recht op verbetering of 
herstel van de voormontage-werkzaamheden. Vertonen de voormontage-
werkzaamheden nog steeds ernstige gebreken na twee pogingen tot 
verbetering of herstel door PERI, dan heeft de klant het recht om de 
overeenkomst met betrekking tot de overeenkomst ter zake de 
voormontage-werkzaamheden te ontbinden, zonder dat de klant hierbij 
recht heeft op enige vorm van schadevergoeding. Deze ontbinding van de 
overeenkomst ter zake devoormontage-werkzaamheden doet geen 
afbreuk aan de overeenkomst tussen PERI en de klant met betrekking tot 
de verkoop of verhuur van de bekistingsystemen.  

6.5 Indien de aanvaarding van de door PERI uitgevoerde voormontage-
werkzaamheden wordt uitgesteld door toedoen van de klant, dan worden 
de door PERI uitgevoerde voormontage-werkzaamheden twee weken na 
de beëindiging van de voormontage-werkzaamheden, geacht te zijn 
aanvaard geweest door de klant.  

 

7 Uitgestelde orders  
7.1 Haalt de klant de voorgemonteerde materialen niet af op het 

overeengekomen tijdstip, dan zijn alle kosten die daarvan het gevolg zijn, 
zoals opslagkosten, voor rekening van de klant.  

7.2 Is een huurovereenkomst gesloten tussen PERI en de klant, dan start de 
huurtermijn uiterlijk op het moment dat de voorgemonteerde zaken door 
de klant afgenomen dienen te worden, ook al neemt de klant de zaken op 
dat moment niet af.  

7.3 Worden voorgemonteerde materialen door de klant te laat afgehaald, dan 
zijn kwaliteitsverminderingen van de materialen door opslag of 
weersomstandigheden, voor risico en rekening van de klant, zodat PERI 
hiertoe op geen enkele manier aansprakelijk is.  

 
8 Terugname bij demontage  
8.1 Voordat demontage- en aanpassingswerkzaamheden worden uitgevoerd, 

zullen PERI en de besteller samen een visuele inspectie van het voorwerp 
dat gedemonteerd moet worden, uitvoeren.  

8.2 Schade zichtbaar tijdens de visuele inspectie genoemd sub D.7.1 en schade 
ontstaan tijdens de huurtermijn aan de verhuurde zaak, alsook kennelijk 
ontbrekende of beschadigde onderdelen worden in een verslag vastgelegd 
en gedocumenteerd met foto’s. De besteller bevestigt daarna de juistheid 
van de vaststellingen in het verslag.  

8.3 Voor schade die niet zichtbaar was tijdens de visuele inspectie en schade 
ontstaan tijdens de huurtermijn kan PERI binnen 8 weken na uitvoering 
van de visuele inspectie een vergoeding eisen. Het volstaat in dit opzicht 
dat PERI de besteller een schriftelijke kennisgeving stuurt, waarin PERI de 
besteller op de hoogte brengt van de achteraf vastgestelde schade en de 
kosten die PERI zal moeten maken om deze schade te herstellen.  

 

E. Bijzondere Voorwaarden van PERI voor ingenieurs- en 
statiekwerkzaamheden  

 
1. Definities  

De definities, zoals aangegeven onder punt 3 van de algemene 
voorwaarden van PERI, zijn ook van toepassing op onderhavige bijzondere 
voorwaarden van PERI.  

 
2. Algemene beschrijving van de ingenieurs- en statiekwerkzaamheden  

De door PERI uit te voeren ingenieurs- en statiekwerkzaamheden kunnen 
de volgende werkzaamheden omvatten:  

  
2.1 Voormontage-planning:  

Voormontage-planning houdt het opstellen van de samenstellingsplannen 
in, die nodig zijn voor de voormontage van bekistings- en 
ondersteuningssystemen (voormontage-plannen).  

 
2.2 Inzetplanning:  

Inzetplanning houdt het opstellen van de montageplannen in, die nodig 
zijn voor het gebruik van bekistings- en/of ondersteuningssystemen 
(montageplannen).  

 
2.3 Berekening van de stabiliteit (statiek):  
2.3.1 Dit zijn de vereiste berekeningen om de bekistings- en/of 

ondersteuningssystemen conform de statische criteria op te bouwen en 
te gebruiken. De inspectie van opgebouwde bekistingsystemen en/of 
ondersteuningssystemen is niet inbegrepen in de stabiliteitsberekening.  

2.3.2 Enkel interne berekeningen door PERI zijn inbegrepen in de 
overeenkomst. Indien er door PERI een externe berekening moet worden 
gemaakt die gecontroleerd moet worden door een extern 
ingenieursbureau, wordt dit bijkomend aan de klant aangerekend.  

 
3. Medewerkingsplicht van de klant  
3.1 De klant dient de door PERI opgestelde Inzet- en Voormontage-planningen 

te controleren op hun juistheid, waarbij de klant de planningen 
onmiddellijk na het controleren ervan, ter aanvaarding naar PERI dient 
terug te sturen.  

3.2 Wenst de klant wijzigingen in de Inzet- en Voormontage-planningen, dan 
dient de klant PERI hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te 
brengen, waarbij de voorgestelde wijzigingen door de klant aangegeven 
dienen te worden.  

3.3 Indien de klant na schriftelijke aanmaning hiertoe door PERI, binnen de 
week de ondertekende Inzet- en Voormontage-planningen niet 
terugstuurt of geen wijzigingen doorgeeft, worden de plannen geacht 
aanvaard te zijn geweest door de klant.  

 
4. Vergoeding  

De kosten voor de ingenieurs- en statiekwerkzaamheden komen voor 
rekening van de klant.  
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5. Wettelijke bepalingen  

Op de door PERI uit te voeren ingenieurs- en statiekwerkzaamheden, zijn 
de wettelijke bepalingen van toepassing.  

 

F. Bijzondere Voorwaarden van PERI voor opleiding  
 
1. Definities  

De definities, zoals aangegeven onder punt 3 van de algemene 
voorwaarden van PERI, zijn ook van toepassing op onderhavige bijzondere 
voorwaarden van PERI.  

 
2. Beschrijving van de prestatie  

Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen PERI en de 
klant, zal PERI de door de klant aangestelde medewerkers een opleiding 
geven over het gebruik van het door PERI geleverde bekistings- en/of 
ondersteuningsmateriaal.  

2.1 Opleiding:  
2.1.1 PERI brieft de medewerkers van de klant over het reglementaire en 

vakkundige gebruik van de bekistingsystemen en/of 
ondersteuningssystemen in overeenstemming met de montage- en 
gebruiksinstructies van PERI. De klant dient zelf het nodige te doen voor 
de montage van de bekistingsystemen en/of ondersteuningssystemen.  

2.1.2 De briefing vervangt de risicobeoordeling van de klant, conform de 
geldende normen en wetgeving inzake veiligheid op de werkplek, niet.  

 
3. Verantwoordelijkheid van de Supervisor  
3.1 De Supervisor heeft geen zeggenschap over het bouwplaatspersoneel en 

is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de nakoming van de 
veiligheidsregels en vereisten op de bouwplaats.  

3.2 De supervisor is niet verantwoordelijk voor de opleveringstermijnen en 
het functioneren van de bekistings- en/of ondersteuningsmaterialen in 
het bezit van de klant.  

 
4. Werktijden en vergoeding  
4.1 De werktijden van de medewerkers van PERI zijn in overeenstemming met 

hun arbeidsovereenkomst met PERI. Werk- en reistijden worden op 
urenregistratie-documenten bijgehouden. Deze documenten dienen door 
de klant ondertekend te worden.  

4.2 Deze vergoeding is conform de overeengekomen uurvergoeding, exclusief 
eventuele toeslagen voor overuren, nachtwerk of ploegenwerk. PERI zal 
de geldende tarieven op eerste verzoek van de klant, gratis ter beschikking 
stellen.  

4.3 Eventuele verblijfskosten, overnachtingkosten, reiskosten, 
vervoerskosten voor gereedschap en bagage, zijn niet inbegrepen in de 
uurvergoedingen en komen voor rekening van de klant.  

 
5. Medewerkingsplicht van de klant  
5.1 De klant dient zorg te dragen voor het verkrijgen van de noodzakelijke 

publieksrechtelijke toestemmingen voor het opstellen van bekistings- en 
ondersteuningssystemen.  

5.2 De klant dient een verantwoordelijke bouwplaatscoördinator aan te 
stellen en vakkundig personeel beschikbaar te stellen. De opleiding 
gebeurt in een taal die in onderling overleg tussen PERI en de klant 
bepaald wordt.  

5.3 De klant dient de constructie- en stabiliteitsverbindingen zelf te 
controleren.  

5.4 De klant dient kranen, hefwerktuigen en hun bestuurders (hierna 
“bouwplaatshulpmiddelen” genoemd) gratis ter beschikking te stellen 
van PERI, wanneer PERI aangeeft dat deze nodig zijn voor de uitvoering 
van de werkzaamheden. Indien het ter beschikking stellen van de door 
PERI aangegeven bouwplaatshulpmiddelen tot wachttijden leidt voor het 
door PERI ingezette personeel, dan komen deze wachttijden voor rekening 
van de klant.  

5.5 De klant dient, indien nodig, te voorzien in de nodige 
communicatieapparatuur voor contact met de bestuurder van de kranen 
en hefwerktuigen.  

5.6 De klant dient verblijfsruimten voor overdag, een container voor opslag 
van het gereedschap, werkplaatsen op de bouwplaats, toegangswegen en 
verbindingssporen, kranen en werktuigen en aansluitingen voor water en 
elektriciteit ter beschikking stellen aan PERI. Indien nodig, dient de klant 
krachtstroom 380/220  volt inclusief aansluiting, gratis ter beschikking 
stellen op de bouwplaats. De kosten voor het verbruik, de meetapparatuur 
of de meter, zijn voor rekening van de klant.  

5.7 De klant dient de nodige maatregelen te nemen, zodat de toegangswegen 
tot de bouwplaats toegankelijk zijn voor vrachtwagens. De klant is 
aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat aan het eigendom van 
PERI, dit door de gebrekkige staat van de toegangswegen tot de 
bouwplaats.  

5.8 De klant dient ervoor te zorgen dat de bouwplaats voldoende verlicht is. 
Kosten gemaakt voor het verlichten van de bouwplaats zijn voor rekening 
van de klant. Indien de bouwplaats niet voldoende is verlicht door de 
klant, kan PERI adequate verlichting voorzien, waarbij de kosten voor 
rekening van de klant komen. Indien het niet mogelijk of moeilijk praktisch 
uitvoerbaar is om de bouwplaats voldoende te verlichten, kan PERI haar 
werkzaamheden neerleggen totdat de klant voor adequate verlichting 
heeft gezorgd. De klant moet de verlichting tijdig in- en uitschakelen.  

5.9 De klant dient zich, ten aanzien van arbeidskrachten van PERI, te houden 
aan de geldende ARBO-wetgeving, in welk kader ondermeer, de 
omkleedcabines en toiletten gratis ter beschikking dienen te worden 
gesteld van de medewerkers van PERI.  

 
6 Verslag  

Na de opleiding door de supervisor van PERI, dient de door de klant 
aangestelde bouwplaatscoördinator het opleidingsverslag te 
ondertekenen, ter bevestiging dat PERI haar opleidingsverplichting 
volledig en volgens de voorschriften voltrokken heeft en dat alle nodige 
documenten aan de klant overhandigd werden door PERI.  

 

G. Bijzondere Voorwaarden van PERI voor transportdiensten  
 
1 Algemeen  
1.1 Op verzoek van de klant verzorgt PERI de transportdiensten met 

betrekking tot de gekochte of verhuurde zaken.  
1.2 PERI is niet gehouden om deze transportdiensten zelf uit te voeren.  
 
2 Transport  

De gekochte of verhuurde zaken worden vervoerd vanuit de magazijnen 
van PERI.  

 
3 Risico-overgang  

Indien PERI het transport van de gekochte of verhuurde zaken verzorgt, 
draagt de klant het risico vanaf het moment dat de zaken het magazijn van 
PERI verlaten.  

 
4 Vergoeding  

De transportkosten komen voor rekening van de klant.  
 
5 Toepasselijkheid van de FENEX- voorwaarden  

Op de door PERI uitgevoerde transportdiensten, zijn de meest recente 
versie van de FENEX voorwaarden van toepassing. 


