Algemene voorwaarden

DEEL 1 - OVEREENKOMST HUREN
Satelliettelefoon Huren stemt ermee in om te verhuren aan de Klant, en de Klant stemt
ermee in om te huren van Satelliettelefoon Huren, mobiele satelliet-apparatuur (hierna
aangeduid als apparatuur) voor de duur van de huurperiode, tenzij anders bepaald. Het is
de verantwoordelijkheid van Klant om te begrijpen hoe de apparatuur werkt en
accessoires te gebruiken en om te controleren op werking. Klant stemt ermee in om alle
huur- en verzendkosten te betalen, ongeacht de dekking of de prestaties van de
apparatuur op het gebied van poging tot gebruik.
DEEL 2 - TERMIJN
De looptijd van deze overeenkomst begint op de datum waarop de apparatuur verzonden
wordt, zoals aangegeven in de overeenkomst, tenzij in overleg anders is
overeengekomen. Huur zal worden betaald tot op de datum dat de apparatuur
verzonden wordt. In geen geval zal Satelliettelefoon Huren aansprakelijk zijn voor schade als
gevolg van een vertraging in de levering van de apparatuur door een derde partij.
DEEL 3 – BETALING EN KOSTEN
3.1 Verhuur Kosten - Klant stemt ermee in om huurkosten en eventuele andere van
toepassing zijnde kosten te betalen zoals vermeld in de huurovereenkomst
3.2 Beltegoed - Klant houdt verbruikt beltegoed met deze apparatuur in de gaten
gedurende de looptijd van de huur. Eventueel verbruikt tegoed zal na de huurtermijn
betaald worden tegen de van te voren afgesproken tarieven indien niet in de
huurovereenkomst vermeld.
3.3 Test en / of reparatiekosten - Indien gebruikte apparatuur defect is als gevolg van
verkeerd gebruik door de klant kunnen test en reparatie kosten tot € 50,00 in rekening
worden gebracht voor inspectie, testen en kleine reparaties die nodig zijn om de
apparatuur terug te brengen naar originele staat. Als de apparatuur of een accessoire
niet kan worden gerepareerd, zal de klant worden
ingelicht en is deze verantwoordelijk voor de vervangingswaarde van de apparatuur /
accessoire zoals staat aangegeven in de overeenkomst.
3.4 Data-uitwisseling gebruik & gesprekken - Satelliettelefoon Huren geeft geen garanties
met betrekking tot het succes van de gespreks- of data oproepen via het systeem. Klant
gaat ermee akkoord dat alle spraak- of data-oproep pogingen, ongeacht de uiteindelijke
succesvolle overdracht en beëindiging, zullen worden betaald.
DEEL 4 – GEBRUIK APARATUUR / VERGUNNING
Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een licentie, vergunning of
toestemming van een overheidsinstelling of regelgevende instantie die nodig kunnen
zijn voor of opgelegd aan de werking van de apparatuur. Klant zal geen gebruik maken of
het bedienen van de apparatuur op een illegale wijze of voor illegale doeleinden, noch in
strijd met de wet, verordening of regelgeving.
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DEEL 5 - GARANTIE
Satelliettelefoon Huren garandeert dat elk onderdeel van de apparatuur geschikt is voor
normale werking en gebruik op het moment van levering. Geen garantie wordt gegeven
en geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard m.b.t / voortvloeiend uit de werking / het
functioneren tijdens de huurperiode.
DEEL 6 - EIGENDOM
Klant erkent dat Satelliettelefoon Huren de eigenaar is en blijft van de apparatuur
totdat het wordt overgedragen aan de klant middels een aparte koop overeenkomst.
DEEL 7 – RISICO VAN VERLIES / SCHADE
Klant draagt verantwoordelijkheid voor alle schade aan of verlies van de apparatuur,
behalve in het geval van fabricagefouten en / of normale slijtage. In het geval van schade
of verlies, zal de klant onmiddellijk Satelliettelefoon Huren kennisgeving geven. Klant zal
heeft dan één van de volgende opties:
(I) betalen van het bedrag gelijk aan de vervangingswaarde voor verloren apparatuur of
een fractie daarvan voor beschadigde apparatuur zoals omschreven in de
huurovereenkomst.
(II) Verzoek om reparatie of vervanging van de beschadigde of verloren gegane uitrusting,
en betalen van de kosten van een dergelijke reparatie of vervanging aan Satelliettelefoon
Huren. Als Satelliettelefoon Huren niet kan repareren of vervangen van de apparatuur is
optie (I) van toepassing.
DEEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING
8.1 Beperking van de aansprakelijkheid
- In geen geval zal Satelliettelefoon Huren aansprakelijk zijn jegens de Klant voor
incidentele, indirecte schade of gevolgschade, ongeacht de oorzaak.
8.2 Vrijwaring
-De Klant komt overeen om Satelliettelefoon Huren te beschermen / schadeloos te stellen
tegen alle claims, schade en kosten inclusief juridische kosten die voortvloeiend uit het
gebruik van deze apparatuur door de Klant.
DEEL 9 - BEEINDIGING
Als de klant niet voldoet aan de verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst /
voorwaarden of anderszins in gebreke blijft behoudt Satelliettelefoon Huren het recht
om deze overeenkomst te beëindigen door kennisgeving aan de Klant. Reden voor
beëindiging kunnen ook zijn:
1. Beëindiging / faillissement van het bedrijf van de klant (indien van toepassing).
2. Valse of misleidende representatie voor of tijdens de looptijd van deze overeenkomst.
3. Elke handeling die eigendom van Satelliettelefoon Huren of andere mensen in gevaar
brengt.
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