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Gebouwd om lange tijd mee te gaan
De X5 FastMig wordt gemaakt in Finland en is gebouwd om lang 
mee te gaan. De robuuste, slagvaste behuizing van spuitgegoten 
kunststof beschermt de apparatuur onder uitdagende 
werkomstandigheden. De draadaanvoerunit is ontworpen om van 
bovenaf te worden geladen. Zo kunnen zware draadhaspels op 
een veilige en ergonomische manier worden geplaatst.

Geautomatiseerde nauwkeurigheid
Het grafische TFT-scherm van 5,7” is slagvast en geeft alle benodigde 
informatie duidelijk weer zonder afkortingen. De lasparameters 
worden automatisch ingesteld als u de draadaanvoersnelheid aanpast. 
Er zijn geheugenkanalen beschikbaar om persoonlijke instellingen te 
configureren en op te slaan. Naast de automatische aanpassing van 
parameters is een handmatig paneel beschikbaar, dat traditionele 
bediening met twee knoppen biedt en beperkte lasprocessen en 
functies ondersteunt.

Kemppi X5 Fastmig  

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 – 400 Ampère

Uitzonderlijk productief booglassen
Ervaar nu het staal lassen van de toekomst met de X5 
FastMig, een industrieel systeem voor multiproceslassen dat 
in samenwerking met professionele lassers ontwikkeld is door 
Kemppi. De X5 FastMig is verkrijgbaar in uitvoeringen van 400 
A of 500 A. Deze veelzijdige krachtpatser op het gebied van 
booglassen is ontworpen met energiezuinige invertertechnologie. 
Betrouwbare ontsteking zonder kortsluiting (Touch Sense Ignition) 
in combinatie met speciale Wiseprocessen minimaliseren spatten 
en zorgen voor hoogwaardige lassen waarop u kunt rekenen.

MIG
LASSEN

MIG/MAG-lassen
Bij het MIG/MAG lassen wordt een boog getrokken tussen een 
continu afsmeltende elektrode en het werkstuk. De elektrode is 
een dunne lasdraad (0,6 tot 1,6 mm), die meestal op een haspel is 
gespoeld (5 of 15 kg). Het MAG lassen kan uitgevoerd worden met 
massieve en gevulde lasdraden, terwijl het MIG lassen alleen met 
massieve lasdraden wordt uitgevoerd. De boog is omgeven door 
een inert of actief beschermgas, waardoor de naamgeving van het 
proces wordt bepaald (MIG=Metal Inert Gas en MAG=Metal Active 
Gas). Het MIG/MAG lassen wordt halfgemechaniseerd of kan volledig 
gemechaniseerd worden toegepast. 

(incl. MIG-lastoorts, tussenkabel, reduceerventiel en 
werkstukkabel met aardklem)

Kemppi Fastmig X450 (pulse)  

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 – 450 Ampère

Deze lasmachine is geschikt voor het lassen volgens zowel 
het MIG/MAG, TIG als MMA (elektrode) principe. Tevens 
beschikt de lasmachine over een synergische, pulse en 
dubbel pulse functie. Er is de keuze uit 450 Ampère 
stroombron. De waterkoelunit Cool X maakt het geheel 
compleet.

(incl. MIG-lastoorts, tussenkabel, reduceerventiel en 
werkstukkabel met aardklem)

Cebora Mig 1820/M (pulse)  

Netspanning 230 Volt,  
Lasstroombereik 20 - 185 Ampère 

Kleinste en lichtste MIG/MAG pulse machine op 
230 Volt! Meer dan 30 lasprogramma’s Staal, RVS, 
aluminium, CuSi3 etc. 
De ideale machine voor de dunnere (tot 4 mm), 
moeilijk te lassen plaatmaterialen. De ingebouwde 
pulse functie en lasprogramma’s zorgen voor een 
perfecte en spatloze las. 

(incl. MIG-lastoorts, reduceerventiel en 
werkstukkabel met aardklem)

Aluminium? 
Pulse MIG lassen!
Bij pulserend lassen heeft de stroombron twee verschillende niveaus van 
stroomsterkte. Er is een constante basisstroom, die de lasboog in stand 
houdt, met daaroverheen een (pulserende) pulsstroom, die zorgt voor 
het loslaten van de druppels toevoegmateriaal. Bij Dubbel Pulse wordt 
daarnaast ook de lasdraad nog pulserend aangevoerd.

Dit heeft als voordelen dat er minder warmte wordt ingebracht (minimale 
vervorming van het basismateriaal), er een optimale inbranding is 
(kwalitatief goede las), het gemakkelijker wordt om dun materiaal of 
in positie te lassen (bijvoorbeeld verticaal opgaand) en spatvorming 
wordt tegengegaan (geen nabewerking nodig). Vooral bij het lassen van 
aluminium is het pulserend lassen noodzakelijk.
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Kemppi Fastmig M 420

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 – 420 Ampère

Het FastMig Basic model, de M 420, is bestemd voor de middel- en zware 
industrie. Het model bestaat uit een stroombron, een waterkoelunit, een 
afneembare draadaanvoerunit en een transportunit. De keuze van de 
lasinstellingen gebeurt met de knoppen op het paneel en met behulp van 
een duidelijke display.

(incl. MIG-lastoorts, tussenkabel, reduceerventiel en werkstukkabel met 
aardklem)

Weldkar WK MIG 3140  

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 50 – 315 Ampère

Deze inverter is door zijn hoge vermogen van 315 Ampère en bijbehorende 
hoge inschakelduur van 40% zeer veelzijdig inzetbaar. Parameters zijn 
traploos instelbaar en af te lezen op het digitale display.

Krachtig, betrouwbaar, compact en draagbaar 

Slechts 25 kg 

4-rols draadaanvoersysteem 

Voor staal, RVS, aluminium en CuSi3

Kemppi FitWeld Evo 300

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 40 – 300 Ampère

Draagbaar (15 kg)

Veel sneller bij hechtlassen t.o.v. MMA lassen

Met digitaal parameterdisplay

Draagbare MIG/MAG lasmachine voor hechtlassen, installatie-, 
montage- of zelfs productielassen voor toepassingen met beperkte 
ruimte voor het lasapparaat. Met stevige kunststof behuizing voor ruwe 
werkomstandigheden. De lasmachine is geschikt voor draadspoelen van 
200 mm en is voorzien van een 2-rols draadaanvoersysteem.

(incl. MIG-lastoorts, reduceerventiel en werkstukkabel met aardklem)

Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 411, 511 en 555

Bestelnr.  Omschrijving Verp. Pos.
210618801 Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm 25 1
210618812 Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm 25 1
210618818 Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm 25 1
210618958 Gasmondstuk Conisch 10 2
210618924 Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 3 meter 10 3
210618925 Spiraal blank 1.0 - 1.2 mm 4 meter 1 3
210618824 Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr. 10 4
210618825 Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr. 10 4
210633011 Zwanehals WK 411 Sure Grip 1 5
210633012 Zwanehals WK 511 Sure Grip 1 6
210655565 Zwanehals WK 555 1 7
210618947 Kontakttiphouder M8 10 8
210655572 Kontakttiphouder WK 555 M8 -L=27mm 10 9
210655573 Kontakttiphouder WK 555 M8 -L=25mm 10 9
210618951 Gasverdeler zwart 10 10
210618950 Gasverdeler wit 10 11
210618952 Gasverdeler keramisch 10 12

MIG lastoorts WK 250 

Gasgekoeld, 230 A - 60% CO2,  
200 A - 60% Menggas.

MIG lastoorts WK 360 

Gasgekoeld, 300 A - 60% CO2, 
270 A - 60% Menggas.

MIG lastoorts WK 411 Sure Grip 

Watergekoeld, 400 A - 60% CO2, 
350 A - 60% Menggas.

MIG lastoorts WK 511 Sure Grip 

Watergekoeld, 520 A - 60% CO2, 
430 A - 60% Menggas.

MIG lastoorts WK 555 Sure Grip 

Dubbel watergekoeld, 550 A - 100% CO2, 
500 A - 100% Menggas.

Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 250

Bestelnr.  Omschrijving Verp. Pos.
210618800 Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm 25 1
210618811 Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm 25 1
210618817 Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm 25 1
210623459 Kontakttip L 28 - M6 Aluminium 1.0 mm 25 1
210618899 Gasmondstuk Conisch 10 2
210618930 Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter 10 3
210618931 Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter 10 3
210618889 Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter 10 3
210618890 Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter 10 3
210134436 Geleider grafiet tbv  
  alu. 1.0 - 1.2 mm 3 mtr. 1 
219524289 Geleider aluminium 
  0.8 – 1.2 mm 4,5 mtr. 1 
219504058 Geleider messing tbv  
  alu. 0.8 – 1.2 mm 22 cm 1 
210618896 Bevestigingsveer 10 5
210618895 Zwanehals 1 6
210618897 Kontakttiphouder 10 7
210621576 Doorvoerpijp 5 x 4.4 mm 1 
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Vervangingsdelen MIG lastoorts WK 360

Bestelnr.  Omschrijving Verp. Pos.
210618800 Kontakttip L 28 - M6 Koper 0.8 mm 25 1
210618811 Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.0 mm 25 1
210618817 Kontakttip L 28 - M6 Koper 1.2 mm 25 1
210618801 Kontakttip L 30 - M8 Koper 0.8 mm 25 1
210618812 Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.0 mm 25 1
210618818 Kontakttip L 30 - M8 Koper 1.2 mm 25 1
210618941 Gasmondstuk Conisch 10 2
210618930 Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 3 meter 10 3
210618931 Spiraal blauw 0.6 - 0.9 mm 4 meter 10 3
210618889 Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 3 meter 10 3
210618890 Spiraal rood 1.0 - 1.2 mm 4 meter 10 3
210618943 Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 3 mtr 10 4
210618944 Geleider teflon blauw 0.6 - 0.9 mm 4 mtr 10 4
210618824 Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 3 mtr 10 4
210618825 Geleider teflon rood 1.0 - 1.2 mm 4 mtr  10 4
210618933 Zwanehals 1 5
210618937 Kontakttiphouder M6 10 6
210618939 Kontakttiphouder M8 10 6
210618934 Gasverdeler wit 10 7
210618936 Gasverdeler keramisch 10 8

65 1
7 8
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(incl. MIG-lastoorts, reduceerventiel en 
werkstukkabel met aardklem)
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Kemppi Mastertig MLS 4000 DC

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 5 – 400 Ampère

Draagbaar TIG DC lasapparaat, dat een hoge lasstroom en 
inschakelduur levert met een 400 Ampère stroombron. 

Inclusief waterkoeler MasterCool 10

30% inschakelduur bij maximaal lasvermogen

Voor industrieel gebruik

(incl. TIG-lastoorts, reduceerventiel en werkstukkabel met 
aardklem)

TIG-lassen  
TIG-lassen is een gasbooglasproces waarbij een boog wordt 
onderhouden tussen een niet afsmeltende wolfraamelektrode 
en het werkstuk. Het smeltbad, de boog en de elektrode 
worden beschermd door een inert gas (Argon). Door de warmte 
van de boog worden de delen van een werkstuk tot smelten 
gebracht. Afhankelijk van de toepassing wordt er al of niet 
een toevoegmateriaal gebruikt. Het proces kan met de hand of 
gemechaniseerd worden uitgevoerd.

Mastertig 325 DC & 335 AC/DC - GM   

Netspanning 400 V, Lastroombereik 3A - 300A

De nieuwe meester in AC en DC TIG-lassen:  
de MasterTIG verlegt de norm voor laskwaliteit, 
bruikbaarheid en energiezuinigheid.

Met de modulaire ontwerpfilosofie  kunt u de 
specificatie bouwen die het beste op uw behoeften 
aansluit, met onder meer opties voor alternatieve 
bedieningspanelen, draadloze afstandsbedieningen 
en transportunits.

(incl. TIG-lastoorts, reduceerventiel en 
werkstukkabel met aardklem)

TIG
LASSEN

Weldkar WK TIG 2025 AC/DC – Pulse   

Netspanning 230 Volt, 
Lasstroombereik 10 - 200 Ampère. 

Deze wissel-/gelijkstroom TIG inverter (AC/DC) 
heeft een vermogen tot 200 Ampère. 
Dankzij dit hoge vermogen kan er aluminium, staal 
en RVS t/m 5 mm gelast worden. Ook voor MMA 
lassen. Pulse functie 

Slechts 21,5 kg 

Bij uitstek voor aluminium / RVS 

Ook voor metaalverwerkende industrie 

Draagbaar of op verrijdbaar onderstel

(incl. TIG-lastoorts, reduceerventiel en 
werkstukkabel met aardklem)

Flexlite TIG-Toortsen

De Flexlite TX Tig-lastoortsen kunnen 
direct worden aangesloten op gas- of 
watergekoelde Master TIG-modellen 
en zijn verkrijgbaar in verschillende 
vermogensklassen en lengten.

8 9
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Kemppi MinarcTig EVO 200  

Netspanning 230 Volt, 
Lasstroombereik 5 – 200 Ampère

De ideale DC TIG-lasoplossing 
voor lichte industriële fabricage-, 
installatie-, reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden. 
Lichtgewicht (11 kg) Ook geschikt voor 
het lassen van beklede elektroden PFC-
technologie (energiezuinig)
Het MLP-model is voorzien van 
aanvullende funties, waaronder Minilog-
regeling en een pulse functie.

(incl. TIG-lastoorts, reduceerventiel en 
werkstukkabel met aardklem)

Kemppi MinarcTig 250 DC  

Netspanning 400 Volt, 
Lasstroombereik 5 – 250 Ampère 

Ideaal lasapparaat voor onder andere dunne plaat. De 
ontsteking bij lage stroomsterkte en de stabiele boog 
maken kwaliteitslassen eenvoudig.

Lichtgewicht (11 kg) 

Ook geschikt voor het lassen van beklede elektroden 

Inzetbaar in werkplaats alsook op locatie

(incl. TIG-lastoorts, reduceerventiel en werkstukkabel 
met aardklem)

Vervangingsdelen TIG lastoorts WK 9

Bestelnr.  Omschrijving Verp. Pos.
230134477 Spantang 1.6 mm 2 st. 1
230134480 Spantanghouder 1.6 mm 2 st. 2
230134481 Keramische gascup Gr.   4 - Ø   6 mm 2 st. 3
230134482 Keramische gascup Gr.   5 - Ø   8 mm 2 st. 4
230134483 Keramische gascup Gr.   6 - Ø 10 mm 2 st. 5
230134484 Toortslichaam standaard 1 st.  6
230134485 Toortskap lang 1 st. 7
230134486 Toortskap medium 1 st. 8
230134487 Toortskap kort 1 st. 9
230133274 Toortsschakelaar 1 st.  10

Vervangingsdelen TIG lastoorts WK 17 - 18 - 26 

Bestelnr.  Omschrijving Verp. Pos.
230133258 Spantang 1.6 mm 2 st. 1
230133259 Spantang 2.4 mm 2 st. 1
230133260 Spantang 3.2 mm 2 st. 1
230133261 Spantanghouder 1.6 mm 2 st. 2
230133262 Spantanghouder 2.4 mm 2 st. 2
230133263 Spantanghouder 3.2 mm 2 st. 2
230133265 Keramische gascup Gr.   6 - Ø 10 mm 2 st. 3
230133266 Keramische gascup Gr.   7 - Ø 11 mm 2 st. 4
230133267 Keramische gascup Gr.   8 - Ø 13 mm 2 st. 5
230133268 Toortslichaam standaard WK 17 1 st. 6
230133269 Toortslichaam standaard WK 18 1 st.  7
230133270 Toortslichaam standaard WK 26 1 st.  8
230133271 Toortskap lang 1 st. 9
230133272 Toortskap medium 1 st. 10
230133273 Toortskap kort 1 st. 11
230133274 Toortsschakelaar 1 st. 12

Wolfraam elektroden

Wolfraam elektroden hebben een zeer hoog smeltpunt van 3410°Celsius. Hierdoor zijn 
wolfraam elektroden bij uitstek geschikt om in de verschillende metaalverwerkende 
processen een elektronische boog te doen ontsteken en te onderhouden.

Kopkleur Groen
175 mm, rein, voor aluminium 

Bestelnr.  Omschrijving Verp. 
230703320 WP, Ø 1.6 mm 10 stuks 
230703322 WP, Ø 2.4 mm 10 stuks 
230703323 WP, Ø 3.2 mm 10 stuks 

Kopkleur Lila/Paars
175 mm, Seltene Erde, voor staal,  
RVS en aluminium.
 
Bestelnr.  Omschrijving Verp. 
230737507 E3, Ø 1.6 mm 10 stuks 
230737509 E3, Ø 2.4 mm 10 stuks 
230737510 E3, Ø 3.2 mm 10 stuks 

Kopkleur Goud
175 mm, 1,5% lanthanium,  
voor staal en RVS. 

Bestelnr.  Omschrijving Verp. 
230719140 WL-15, Ø 1.6 mm 10 stuks 
230719142 WL-15, Ø 2.4 mm 10 stuks 
230719143 WL-15, Ø 3.2 mm 10 stuks 

Kopkleur Grijs
175 mm, 2% cerium, voor staal en RVS. 

Bestelnr.  Omschrijving Verp. 
230703333 WC-20, Ø 1.6 mm 10 stuks 
230703335 WC-20, Ø 2.4 mm 10 stuks 
230703336 WC-20, Ø 3.2 mm 10 stuks 

Kopkleur Turquoise
175 mm, Seltene Erde, voor staal,  
RVS en aluminium.
 
Bestelnr.  Omschrijving Verp. 
230719179 WS-2, Ø 1.6 mm 10 stuks 
230719181 WS-2, Ø 2.4 mm 10 stuks 
230719182 WS-2, Ø 3.2 mm 10 stuks 

Kopkleur Blauw
175 mm, Witstar, 2% lanthanium,  
voor staal en RVS.
 
Bestelnr.  Omschrijving Verp. 
230703313 WL-20, Ø 1.6 mm 10 stuks 
230703315 WL-20, Ø 2.4 mm 10 stuks 
230703316 WL-20, Ø 3.2 mm 10 stuks 
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Kemppi Minarc 150 

Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 10 – 150 Ampère 

De ideale lasinverter voor alle onderhoudsen reparatie 
laswerkzaamheden. 
Last moeiteloos beklede elektroden t/m 3,25 mm. Met 
automatische Hot Start en Arc Force control.
 
• Uitstekende laskwaliteit en ontsteking 
• Ook voor TIG lassen (scratch) 
• Slechts 4 kg

(incl. laskabel met elektrodenhouder en werkstukkabel 
met aardklem)

Kemppi Master 3500 MLS 

Netspanning 400 Volt, 
Lasstroombereik 10 - 350 Ampère

Kemppi Master MLS 3500 De master MLS 
lasapparaat biedt de meeste keuze in MMA 
Processen. De stroombron van 350 A met de 
basis MEL functiepaneel geeft resultaat voor een 
uitstekende lasprestatie. De hoge inschakelduur 
van 40% zorgt ervoor dat u de werkcapaciteit 
heeft om de klus te klaren. De compacte en lichte 
eigenschappen maken mobiele werkzaamheden 
eenvoudig. 

(incl. laskabel met elektrodenhouder en 
werkstukkabel met aardklem) 

MMA
LASSEN

MMA lassen met de beklede elektroden
Bij het lassen met beklede elektroden hebben we te maken met een 
elektrische boog tussen een afsmeltende elektrode en werkstuk. 
De boog bestaat uit een gas dat elektrisch geleidend is en waar een 
elektrische stroom doorheen vloeit. Laselektroden worden geleverd 
met verschillende typen bekledingen, w.o. bijvoorbeeld basisch of 
rutiel en bepaalt ook de mogelijke lasposities door beïnvloeding van 
de stollingssnelheid en de vloeibaarheid van het smeltbad. 

Miller Goldstar 852 

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 50 – 850 Ampère

De Miller Goldstar 852 is een thyristor geregelde lasgelijkrichter 
die uitermate geschikt is voor het intensief lassen met beklede 
elektroden en heeft zijn grote betrouwbaarheid reeds bewezen. 
De Miller Goldstar 852 is tevens uitstekend geschikt voor het 
zwaardere guts werk.

Gutsen met koolstofelektrode 

60% inschakelduur bij 650 Ampère 

Traploos instelbare spanning: Handbediend

GUTS
MACHINE

Kemppi Kempgouge ARC 800 

Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 20 – 800 Ampère

Mobiel gutsapparaat voor het gutsen met een ronde of 
platte koolstofelektrode. Het apparaat biedt een snelle, 
effectieve en veilige manier om grondlagen te openen, 
slechte lassen en scheuren te verwijderen, lasnaden voor 
te bereiden, metalen te snijden en openingen te maken. 

Gutsen met koolstofelektrode 

50% inschakelduur bij maximaal vermogen 

Stroombron, functiepaneel en transportunit
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Plasma Snijtoorts CP 70C

(passend op de Plasma Sound PC 70/T)

Bestelnr. Omschrijving Verp. Pos.
241049909  O-ring 5  3
241049910  Snijhuls kort 0,90 mm,  
 20 - 45 Ampère 10 4
241049911  Snijhuls kort 1,10 mm,  
 46 - 70 Ampère 10 5
241049912  Snijhuls kort 2,40 mm,  
 voor gutsen.  10  6
241049913  Snijhuls beschermschild  2  7
241049914  Snijhuls beschermschild,  
 voor gutsen 2  8
241049915  Elektrode kort, 
 20 - 70 Ampère 5 9
241049916  Snijhulshouder 1  10
241049917  Luchtverdeler 2 11

Plasma Snijtoorts CP 161

(passend op de Plasma Prof 123, Prof 163 
en 10051/T)

Bestelnr.  Omschrijving  Verp. Pos.
241031107 Elektrode kort, 
 20 - 160 Ampère  5 1 
241031109 Luchtverdeler 1 2
241031113 Snijhuls beschermschild  1 3
241031116 Snijhuls kort 1,2 mm, 
 20 - 60 Ampère  5 4
241031117 Snijhuls kort 1,4 mm, 
 60 - 100 Ampère  5 4
241031118 Snijhuls kort 1,6 mm, 
 100 -120 Ampère 5  4
241031119 Snijhuls kort 1,8 mm, 
 120 -160 Ampère  5 4
241031111 Snijhulshouder  1 5
241031077 O-ring  5 8
241031110 Luchtpijpje 5   9

Plasma Snijtoorts CP 162C

(passend op de Plasma Sound PC 110/T 
en Plasma Sound PC 130/T)
 
Bestelnr. Omschrijving Verp. Pos.
241048052 Snijhuls kort 1,35 mm,  
 51 -70 Ampère 5 4
241048053 Snijhuls kort 1,50 mm,  
 71 - 110 Ampère 5 5
241048054 Snijhuls kort 1,65 mm,  
 111 - 130 Ampère 5 6
241052007  Snijhuls beschermschild 1 7
241031113  Snijhuls beschermschild 
 (gutsen) 1 7
241048055 Elektrode kort,  
 20 - 130 Ampère 5 8
241031111 Snijhulshouder 1 9
241048056 Luchtverdeler 1 10
241031110 Luchtpijpje 5 11
241031077 O-ring 5 

4

3 2

1

5

Cebora Plasma Prof 163 ACC  

Netspanning 400 Volt, 
Snijstroom 20 – 160 Ampère  

De meest krachtige en uitgebreide 
plasmasnijder uit de ‘Prof’ familie is deze 
Plasma Prof 163 HF. De machine levert een 
constante snijkwaliteit door de CP 161 
snijtoorts, met een minimum verbruik aan 
slijtdelen. Deze machine beschikt over het 
unieke ‘Chopper’ systeem. Dit systeem 
waarborgt een constante plasmaboog onder 
alle omstandigheden, zelfs bij grote afstand 
van het te snijden werkstuk. 

Capaciteit max. 45 mm

Snijden van staal, aluminium of RVS

Ook geschikt voor gutsen

(inclusief snijtoorts CP 161 – 6 mtr. en 
werkstukkabel met aardklem)

Cebora Sound PC 70 

Netspanning 400 Volt, Snijstroom 20 – 70 Ampère

Geschikt voor de middelzware plaatwerkindustrie 
en werkzaamheden op locatie waar een driefase 
netspanning aanwezig is. 

Capaciteit max. 30 mm (staal)

Piercen is mogelijk tot 15 mm plaatdikte

Ook geschikt voor gutsen (5,8 kg/uur)

(inclusief snijtoorts CP 70C – 6 mtr. en 
werkstukkabel met aardklem)

Cebora Sound PC 110/T 

Netspanning 400 Volt, Snijstroom 20 – 110 Ampère 

Met de maximale snijstroom van 110 Ampère kan staal, RVS en 
aluminium probleemloos en met hoge kwaliteit worden gesneden. 

Capaciteit max. 40 mm (staal) 

Ook geschikt voor gutsen (10,1 kg/uur)

Piercen mogelijk tot 20 mm plaatdikte

(inclusief snijtoorts CP 162C – 6 mtr. en werkstukkabel met 
aardklem)

PLASMA
SNIJDEN

Plasma handsnijders 
Voor het optimaal gebruik van de plasmasnijders is 
schone perslucht uitermate belangrijk. De Cebora 
machines zijn voorzien van een drukregelaar met 
vochtafscheider, maar mocht dat niet voldoende 
zijn, is het ten zeerste aan te raden om een olie- 
waterafscheider extra te plaatsen bij de compressor. 
Schone, droge en vetvrije perslucht zorgt voor  
een schone snede en verlengt de levensduur van 
snijtoorts slijtdelen aanzienlijk. De druk varieert  
per machine van 4,5 tot 6 bar en het luchtverbruik  
van 60 tot 220 liter per min.
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Genset MPM 5/225 I-HE

Het GenSet MPM 5/225 I-EB/H lasaggregaat is uitgevoerd met 
een Honda benzinemotor type GX 390 OHV – 1 cylinder – 13 pk 
(9.6 kW) en levert een lasstroom (DC) van 40 tot 225 Ampère. 
Daarnaast kan dit aggregaat een maximaal hulpvermogen 
leveren van:
• 4,0 kVA bij 230 Volt
• 5,0 kVA bij 400 Volt

Standaard uitgevoerd met:
• Olieniveaubeveiliging
• 1 x 16 A, 230V - 50 Hz 1-fase EEC contactdoos
• 1 x 16 A, 400V - 50 Hz 3-fase EEC contactdoos
• Aardlekschakelaar
• Voltmeter

Genset MW225DC

Het GenSet MW 225 DC lasaggregaat is uitgevoerd met een Honda 
benzinemotor type GX 390 OHV – 1 cylinder – 13 pk (9.6 kW) en levert 
een lasstroom (DC) van 40 tot 225 Ampère. 
Daarnaast kan dit aggregaat een maximaal hulpvermogen leveren van
• 3,2 kVA bij 230 Volt
• 5,0 kVA bij 400 Volt 

Standaard uitgevoerd met:
• Olieniveaubeveiliging
• 1 x 16 A, 230V - 50 Hz 1-fase EEC contactdoos
• 1 x 16 A, 400V - 50 Hz 3-fase EEC contactdoos
• Aardlekschakelaar
• Voltmeter

LAS
AGGREGATEN

Genset MPM 16/400 SS-K

Dit super geluidgedempte lasaggregaat is 
uitgevoerd met een Kubota dieselmotor 
type D1105-E - 3 cyl. - 24,6 pk (18,1 kW)
en levert een traploos lasstroom (DC) 
instelling van 30 tot 400 Ampère. 
Daarnaast kan dit aggregaat een 
maximaal hulpvermogen leveren van
• 10,0 kVA bij 230 Volt. 
• 16,0 kVA bij 400 Volt 

Standaard uitgevoerd met:
DAS-motorbeveiligingssysteem (motor slaat automatisch af bij een te lage
accuspanning, brandstofniveau, oliedruk of een te hoge koelwatertemperatuur)
• Ingebouwde 12V accu ten behoeve van elektrische start
• Stationair automaat
• Brandstof – en voltmeter / urenteller
• Aardlekbeveiliging en noodstop
• Aansluiting voor afstandsbediening
• ‘Arc Force’ voor basische of celluloise elektrode
• 1 x 32 A, 400V - 50 Hz 3-fase EEC contactdoos
• 1 x 32 A, 230V - 50 Hz 1-fase EEC contactdoos
• 1 x 16 A, 230V - 50 Hz 1-fase EEC contactdoos
• 1 x 48 V - 50 Hz 1-fase (veiligheidsspanning)

STROOM
AGGREGATEN

Stroomaggregaat MGF 16 Y - Stage 5 

Watergekoeld en geluidgedempte stroomaggregaat 
met een maximaal vermogen van 16 kVA bij 400 
Volt en 5,3 kVA bij 230 Volt. Voorzien van een 
Yanmar dieselmotor (1500 t.p.m.) en een elektrisch 
startsysteem.

Standaard uitgevoerd met:
• DAS-motorbeveiligingssysteem (motor slaat 

automatisch af bij een te lage oliedruk of een te 
hoge koelwatertemperatuur)

• Ingebouwde 12 V accu voor elektrische start
• Voltmeter
• Urenteller
• Aardlekbeveiliging
• Noodstop
• 2 x 16 A, 230 V - 50 Hz 1-fase EEC contactdoos
• 1 x 32 A, 400 V - 50 Hz 3-fase EEC contactdoos
• 1 x 16 A, 400 V - 50 Hz 3-fase EEC contactdoos
• Centraal hijsoog
• Vorkheftruck sleuven. Stage V: UE2016/1628 voor mobiele apparatuur. 

Genset MG 50 SP – 50 kVA 

Dit geluidgedempte stroomaggregaat met Perkins 
dieselmotor (1500 t.p.m.) is watergekoeld en beschikt 
over een ingebouwde accu voor het elektrisch starten. 
Het levert een maximaal vermogen van 50 kVA bij  
400 Volt of 16,5 kVA bij 230 Volt.

Standaard uitgevoerd met:
• DAS-motorbeveiligingssysteem (motor slaat 

automatisch af bij een te lage
• oliedruk, accuspanning, brandstofniveau, een te 

hoge koelwatertemperatuur of toerental)
• Paneel met 3-fase en 1-fase klemmenstrook
• AMF aansluiting / RC aansluiting
• Ingebouwde 12 V accu voor elektrische start
• Brandstofmeter en urenteller
• Waterscheider in brandstoftoevoer
• Noodstop
• Voltmeter met fase keuze schakelaar
• Frequentiemeter
• Automatische spanningsregeling
• Handbediende carterpomp
• Centraal hijsoog
• Heftruckframe
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Zuigblaas Unit VAF 300 

Netspanning 230 Volt
Luchtverplaatsing 3400m³/h – 
Slang diameter Ø 305 mm – 7.5 meter lang

Deze lichtgewicht VAF-300 ventilator met sterke 
1 pk elektromotor is ideaal voor het gebruik op 
locatie. Door het slimme ontwerp is deze ventilator 
stapelbaar en corrosiebestendig. De 12 inch 
propellor zorgt ervoor dat (vervuilde) lucht wordt 
verplaatst. Ook is de VAF-300 een ideale keus voor 
het ventileren van werkplekken en het drogen van 
grote open ruimten.

LASDAMP
AFZUIGING

Kemper Profimaster 

Netspanning 400 Volt, 
Afzuigcapaciteit 1200m³/h – 
Afzuigarm Ø 150 mm

Een filtertoestel met 3 meter afzuigarm en 
een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/
of regelmatig laswerk. De wegwerpfilters 
beschikken over een hoge lasrook 
opnamecapaciteit en kunnen eenvoudig 
verwisseld worden. De positioneerbare 
afzuigarm heeft een actieradius van 360 
graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap 
wordt de lasrook van het lasproces effectief 
afgezogen.  

IFA-certificering: W3-gecertificeerd

Geschikt voor staal en chroom-nikkel 

Breed inzetbaar 

Grote actieradius 

Lasrook en gezondheid

Bij het lassen en snijden ontstaat er rook en damp. 
Dit is een mengsel van fijne stofdeeltjes en gassen, 
dat schadelijk is voor de lasser en andere personen 
in zijn of haar omgeving. De overheid stelt steeds 
strengere eisen aan de lasrookconcentratie waaraan 
een lasser blootgesteld mag worden. Per 1 april 
2010 geldt de aangescherpte MAC-waarde (Maximaal 
Aanvaardbare Concentratie) van 1 mg/m3. 

Lasmanipulator SP 1500 

Netspanning: 400 Volt.

Stationaire lasmanipulator met een maximaal 
draagvermogen (horizontaal) van 1500 kg. Uitgerust 
met een elektronisch geregelde rotatiesnelheid, HF 
bescherming en een handmatige kantelmogelijkheid 
van de opspantafel. 

• Stationaire lasmanipulator met een maximaal 
draagvermogen van 1500 kg.

• Maximale lasstroom van 400 Ampere.
• Uitgerust met een elektronisch geregelde 

rotatiesnelheid.
• Elektrisch gestuurde kantelinrichting van de 

opspantafel met hydraulische cilinder.
• 3 assen.
• Elektrisch systeem conform CEi EN-60204-1.
• Voetpedaal (start-stop), met 5 meter kabel.
• Start-stop afstandsbediening, met 5 meter kabel.

Andere modellen op aanvraag

Rollenbankset 2500kg

Rollenbank met een maximaal draagvermogen 
van 2500 kg, aangedreven door een AC inverter 
elektromotor. De rollen zijn voorzien van het 
zeer slijtvaste materiaal Vulkoflex voor een lange 
levensduur.

• Complete rollenbank bestaande uit een 
gemotoriseerde bank en een meeloopbank.

• Maximaal draagvermogen van 2500 kg.
• Geschikt voor diameters tussen 50 en 3000 mm.
• Aangedreven door AC-inverter elektromotor.
• Elektrisch systeem dat voldoet aan CEi EN-60204-1. 
• Standaard geleverd met afstandsbediening.
• Voor deze rollenbank zijn de volgende opties 

beschikbaar:
• Voetpedaal tbv rollenbank type SR Power L/R-

start/stop

Andere modellen op aanvraag

LATOREN
MANIPU

ROLLEN
BANKEN
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Zuurstofanalyser   

• Zelfkalibrerend. 
• Minimum wachttijd. Het apparaat vertelt precies 

wanneer de resterende zuurstofconcentratie 
van een spoelgas laag genoeg is om het lassen te 
starten. U hoeft niet langer te vertrouwen op ruwe 
schattingen. Dit bespaart zowel tijd en gas. 

• Minder verbruik spoelgas. Exacte controle van 
de resterende zuurstof voorkomt onnodige purge 
gasverbruik en stelt u in staat om zuurstof-vrije 
lasnaden te produceren. 

• Top-kwaliteit lasnaden is gegarandeerd, te vroeg 
lassen en dus poreus, gekleurde of zelfs verkoolde 
lasnaden kunnen worden vermeden. 

• Duplex / RVS De Handy Purge Weld Purge Monitor 
kan worden gebruikt voor alle roestvrijstaal, 
duplex en bepaalde titanium lastoepassingen

Pijpklemmen 

E-Z Fit pijpklem Gold Snelspanklem 
voor het in lijn positioneren van 
pijp/pijp en pijp/lasfittingen. 
• Heavy duty • Voor staal 
• Industrie • Meest verkocht

Pijpsteun Tri-Stand & Tri Folding Stand 

Vaste of opvouwbare pijpsteun van slechts 11,3 kg 
met een draagvermogen van maar liefst 1585 kg. 
Standaard voorzien van V-kop. Nauwkeurig in hoogte 
instelbaar van 69 tot 122 cm met behulp van een 
draadspindel. Hi-Pro Jack vast, met V-kop  en Fold 
Jack opvouwbaar, met V-kop.

MECHA
NISATIE

Backinggasset 

Backinggassystemen Er zijn twee types van onze siliconen Double Seal-systemen verkrijgbaar: 
• Het Gas Finger-systeem (gasvinger) is ontworpen voor kleine pijpen van 16 tot 38 mm i/d 
• De Double Seal-systemen zijn gemaakt voor pijpen van ¾ tot 12” (16 - 320 mm) 

Kenmerken en voordelen 
• Typische formeertijden van minder dan 2 minuten (een pijp van 8” zal bv. geformeerd 

worden tot zuurstofniveau onder 0,01% in minder dan 2 min) 
• Hoogkwalitatieve siliconen afdichtschijven die voorkomen dat ze binnen de pijp  

overhellen of omvallen 
• Gegarandeerd gasdichte afsluiting 
• UV- en temperatuurbestendig tot 330° C continu, of tot 450° C voor korte perioden 
• Geschikt voor het formeren van pijp, ellebogen en verbindingen 
• De siliconen afdichtdelen kunnen afgenomen en respectievelijk als gasvinger en 

pijpstopper gebruikt worden.

Complete set 16 - 165 mm Slanglengte 120/60 mm en 150/100 mm
Complete set 16 - 220 mm Slanglengte 120/60 mm en 150/100 mm
Complete set 16 - 320 mm Slanglengte 120/60 mm en 150/100 mm

Machine word compleet geleverd: 
• Handy Purge Weld Purge Monitor 
• 1 meter slang met flow adapter 
• RVS meter 
• Vacuüm handpomp 
• Opberg doosje 
• Handleiding 

Diverse afmetingen

Pijpklem 1” - 3’’

Pijpklem 2” - 5’’

Pijpklem 3” - 7’’

Pijpklem 5” - 9’’ 

Pijpklem 9” - 14’’

Koppen voor Tri-Stand & Tri Folding Stand

Kop met stalen rollers Kop met nylon rollers RVS overschuifplaatjes (voor V-kop)

V-kop staal Kop met RVS rollers RVS kogelrolkop (voor 
montage op V-kop)

Kop met cilinderrol
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Artikel 1: Definities

1.1.    Onder “verhuurder” wordt in 
deze voorwaarden verstaan: RentalXpert 
gevestigd te Gorinchem en kantoorhoudende 
te Gorinchem.
1.2.  Onder “huurder” wordt in deze 
voorwaarden verstaan: de natuurlijke 
persoon, de rechtspersoon of het 
samenwerkingsverband dat met verhuurder 
een huurovereenkomst met betrekking tot 
verhuurder in eigendom toebehorende zaken 
is aangegaan of daarover met verhuurder in 
onderhandeling is. 
1.3.  Onder “partijen” worden in deze 
voorwaarden verslaan: verhuurder en 
huurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn 
van toepassing op alle aanbiedingen en 
huurovereenkomsten van verhuurder. 
2.2.  Bekendmaking van deze voorwaarden 
kan ondermeer geschieden door vermelding 
(achter-) op briefpapier, offerte, 
opdrachtbevestiging, factuur of op het 
Internet.
2.3.  Bedingen die van deze voorwaarden 
afwijken of deze aanvullen, zijn slechts 
bindend indien zij schriftelijk zijn 
overeengekomen, en gelden slechts per 
geval. 
2.4.  De eventuele toepasselijkheid van door 
huurder gehanteerde algemene voorwaarden 
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
2.5. Ingeval deze voorwaarden ook 
zijn opgemaakt in een andere taal dan 
de Nederlandse, is bij verschillen de 
Nederlandse tekst steeds beslissend. 
2.6. De eventuele vernietigbaarheid 
of nietigheid van een bepaling van de 
overeenkomst en/of deze voorwaarden 
laat de geldigheid van het overige 
deel van de overeenkomst en/of deze 
voorwaarden onverlet. In plaats van het 
vernietigde of nietige deel geldt alsdan 
als overeengekomen hetgeen op wettelijk 
toelaatbare wijze het dichtst komt 
bij hetgeen partijen overeengekomen 
zouden zijn indien hij de nietigheid of 
vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 
2.7. Indien verhuurder in een voorkomend 
geval niet de strikte naleving van deze 
voorwaarden verlangt, brengt dit niet 
met zich dat deze voorwaarden niet van 
toepassing zouden zijn of dat verhuurder 
het recht zou verliezen om in toekomstige, 
al dan niet soortgelijke, gevallen de 
strikte naleving van deze voorwaarden te 
verlangen. 

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1.  Elk aanbod van verhuurder is 
herroepelijk, ook als daarin een termijn voor 
aanvaarding is gesteld.
3.2. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, 
kostenbegrotingen e.d. van verhuurder, 
zowel afzonderlijk als in prijslijsten, 
mondeling, schriftelijk, telefonisch, per 
telefax, op het Internet, per e-mail of 
op andere wijze gedaan, zijn geheel 
vrijblijvend en kunnen derhalve door 
verhuurder worden herroepen, zelfs direct 
nadat huurder het aanbod heeft aanvaard. 
3.3. Alle bij een aanbieding, offerte e.d. 
verstrekte informatie en/of specificaties 
gelden steeds bij benadering en zijn voor 
verhuurder slechts bindend indien dat 
uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk 
is bevestigd. 
3.4. Indien een offerte e.d. van verhuurder 
niet binnen 14 dagen of de aangegeven 
periode schriftelijk door huurder is 
aanvaard en door verhuurder is bevestigd 

of door beide partijen een schriftelijke 
huurovereenkomst is ondertekend, is hij 
vervallen.

Artikel 4: Overeenkomsten

4.1.  Tussen partijen komt een 
huurovereenkomst tot stand op het moment 
dat een offerte e.d. (tijdig) schriftelijk door 
huurder is aanvaard en door verhuurder 
schriftelijk is bevestigd of op het moment 
dat door partijen een schriftelijke 
huurovereenkomst is ondertekend dan wel 
op het moment waarop verhuurder het 
gehuurde aan huurder ter beschikking stelt. 
4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende 
afspraken of wijzigingen binden verhuurder 
slechts, indien hij deze uitdrukkelijk 
schriftelijk heeft bevestigd. 
4.3. Afspraken met niet statutair 
vertegenwoordigingsbevoegde personen of 
andere (tussen)personen van verhuurder 
binden verhuurder niet voor zover deze 
afspraken niet schriftelijk door de directie 
van verhuurder zijn bevestigd. 
4.4. De opdrachtbevestiging van verhuurder 
wordt geacht de huurovereenkomst juist en 
volledig weer te geven, tenzij terstond per 
email anders wordt aangegeven. 
4.5. Voor misverstanden, vertragingen 
of het niet behoorlijk overkomen van 
gegevens en mededelingen tengevolge van 
het gebruik van enig communicatiemiddel 
tussen verhuurder en huurder, dan wel 
tussen verhuurder en derden, voor zover 
deze betrekking hebben op de relatie tussen 
verhuurder en huurder, is verhuurder niet 
aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn 
van opzet of grove nalatigheid van de zijde 
van verhuurder. 
4.6. Indien verhuurder met twee of meer 
personen dan wel rechtspersonen een 
overeenkomst sluit is ieder dezer (rechts-) 
personen hoofdelijk aansprakelijk voor de 
nakoming van de verbintenissen die voor hen 
uit die huurovereenkomst jegens verhuurder 
voortvloeien. 
4.7. Verhuurder is bevoegd derden in te 
schakelen bij de uitvoering van de met 
huurder gesloten huurovereenkomst. 
4.8.  Verhuurder behoudt zich het recht 
voor de huurovereenkomst geheel of 
gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst 
te ontbinden, indien ten laste van huurder 
conservatoir of executoriaal beslag wordt 
gelegd, indien huurder (voorlopige) 
surséance van betaling aanvraagt, indien 
het faillissement van huurder wordt 
aangevraagd of hij daartoe zelf aangifte 
doet, indien huurder de toepasselijkheid 
van de wettelijke schuldsaneringsregeling 
aanvraagt of indien huurder overlijdt. Indien 
de huurovereenkomst door verhuurder 
op één van voornoemde gronden wordt 
ontbonden, zal huurder aan verhuurder 
automatisch een niet voor matiging vatbare 
boete van € 250,- verschuldigd worden 
als vergoeding van de gemaakte interne 
kosten en winstderving. Bovendien zal 
huurder alle andere kosten, door verhuurder 
gemaakt ter voorbereiding op de door 
hem te leveren prestaties, alsmede alle 
overige door verhuurder geleden schade 
vergoeden. Voor zover verhuurder (op basis 
van één van voornoemde gronden) de tussen 
partijen gesloten huurovereenkomst mocht 
ontbinden, is hij niet gehouden tot betaling 
van enige schadevergoeding aan de huurder 
uit welke hoofde dan ook. 
4.9. Gedurende de huurtijd is alle risico van 
het gehuurde voor huurder. 
4.10.  Verhuurder registreert persoonlijke 
en/of zakelijke gegevens van huurder. 
Huurder geeft hierbij aan verhuurder 
toestemming om de gegevens, waarvan de 
kennisneming door anderen dan verhuurder 
nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van 

de uit te voeren opdracht dan wel in het 
kader van goed relatiebeheer, aan derden te 
openbaren.  

Artikel 5: Termijnen

5.1.  Tengevolge van de aard van zijn 
bedrijf en zijn producten is verhuurder in 
belangrijke mate afhankelijk van prestaties 
van derden 
(zoals toeleveranciers, transporteurs, 
andere huurders en instanties), zodat 
verhuurder niet kan garanderen dat het 
gehuurde volledig en tijdig aan verhuurder 
ter beschikking kan worden gesteld. 
5.2.  De door verhuurder opgegeven 
termijnen zijn zo goed mogelijk 
gebaseerd op de ten tijde van het sluiten 
van de huurovereenkomst geldende 
omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer 
bindend of fataal. 
5.3. Overschrijding door verhuurder 
van overeengekomen termijnen geeft 
huurder geen recht op ontbinding van de 
huurovereenkomst, tenzij verhuurder langer 
dan 30 dagen in verzuim is, na in gebreke te 
zijn gesteld. Schadevergoeding is verhuurder 
dan nimmer verschuldigd. 
5.4.  Indien verhuurder het gehuurde niet 
tijdig aan huurder ter beschikking kan 
stellen, is huurder tot het moment dat het 
gehuurde aan huurder ter beschikking wordt 
gesteld, geen huurpenningen verschuldigd.

Artikel 6:  Terbeschikkingstelling  
van het gehuurde

6.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen, wordt het gehuurde 
verhuurd vanaf het magazijn van het filiaal 
van verhuurder waar het door huurder is 
besteld, dan wel vanaf het magazijn van een 
door verhuurder nader aan te geven filiaal, 
zulks ter (vrije) keuze van verhuurder. 
Het risico gaat over op huurder zodra het 
gehuurde het magazijn van verhuurder heeft 
verlaten of zodra het gehuurde ten behoeve 
van huurder is afgezonderd en huurder is 
medegedeeld dat het gehuurde voor hem 
ter beschikking staat. Het transportrisico is 
voor huurder. 
6.2. Voordat het gehuurde aan huurder 
ter beschikking wordt gesteld, zal door 
verhuurder een afleveringsrapport 
worden opgemaakt over de staat 
waarin het gehuurde zich bevindt. Het 
afleveringsrapport zal door verhuurder 
en huurder worden ondertekend. Na 
ondertekening van het afleveringsrapport 
kan huurder geen beroep doen op non-
conformiteit ter zake van het gehuurde. 
6.3.  Huurder zal het gehuurde afnemen, 
zodra verhuurder deze aanbiedt. Indien 
huurder voornoemde verplichting niet 
nakomt, kan verhuurder, onverminderd zijn 
bevoegdheid om nakoming te vorderen, de 
huurovereenkomst ontbinden, in welk geval 
huurder aan verhuurder automatisch een 
niet voor matiging vatbare boete van € 250,- 
verschuldigd zal worden als vergoeding van 
de gemaakte interne kosten. Bovendien zal 
huurder alle andere kosten, door verhuurder 
gemaakt ter voorbereiding op de door 
hem te leveren prestaties, alsmede alle 
overige door verhuurder geleden schade 
vergoeden. Voor zover verhuurder de tussen 
partijen gesloten huurovereenkomst mocht 
ontbinden, is hij niet gehouden tot betaling 
van enige schadevergoeding aan de huurder 
uit welke hoofde dan ook. 

Artikel 7:  Prijzen

7.1. De overeengekomen huurprijzen zijn, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
gebaseerd op weekprijzen van maximaal 
veertig (40) draaiuren per week.

zekerheid stelt voor het nakomen van zijn 
betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door 
het voldoen van een waarborgsom of het 
stellen van een bankgarantie. 
9.2. Huurder zal de gevraagde zekerheid 
binnen de verlangde termijn stellen. 
Door het verstrijken van voornoemde 
termijn raakt huurder in verzuim; een 
ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. 
Voordat zekerheid is gesteld en indien 
huurder met het stellen van zekerheid in 
verzuim is, kan verhuurder zijn prestaties 
opschorten, terwijl hij ook zonder 
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst 
kan ontbinden. In dat laatste geval zal 
huurder aan verhuurder automatisch een 
niet voor matiging vatbare boete van € 
250,- verschuldigd worden als vergoeding 
van de gemaakte interne kosten. Bovendien 
moet huurder dan alle andere kosten, door 
verhuurder gemaakt ter voorbereiding op 
de door hem te leveren prestaties, alsmede 
alle overige door verhuurder geleden 
schade vergoeden. Voor zover verhuurder 
(op basis van voornoemde grond) de tussen 
partijen gesloten huurovereenkomst mocht 
ontbinden, is hij niet gehouden tot betaling 
van enige schadevergoeding aan de huurder 
uit welke hoofde dan ook. 
9.3.  Voor zover de door huurder verstrekte 
zekerheid door verhuurder wordt 
aangesproken, kan verhuurder opnieuw 
van huurder verlangen dat hij voldoende 
zekerheid stelt voor het nakomen van zijn 
betalingsverplichtingen. 

Artikel 10: Bestemming en gebruik

10.1.  Huurder zal het gehuurde gebruiken 
als een goed huurder en alleen gebruiken 
voor een doel waartoe het gehuurde naar 
haar aard geschikt is. 
10.2.  Huurder zal het gehuurde met 
inachtneming van aanwijzingen en/
of instructies van verhuurder en/of 
gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor 
alle schade die voortvloeit uit het niet 
of niet volledig in acht nemen of naleven 
van die aanwijzingen en/of instructies van 
verhuurder en/of gebruiksvoorschriften etc., 
is de huurder aansprakelijk. 

Artikel 11: Eigendom en staat van  
het gehuurde / de natrekking

11.1. Het gehuurde is en blijft eigendom 
van verhuurder. Huurder is derhalve niet 
bevoegd om het gehuurde te vervreemden, 
te verpanden of anderszins te bezwaren. 
11.2.  Zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van verhuurder mag huurder 
het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk 
door derden laten gebruiken of aan derden 
in onderhuur afstaan, Indien huurder handelt 
in strijd met voornoemde verplichting, 
verbeurt huurder een boete van € 250,- per 
dag of gedeelte van een dag dat de dat 
de overtreding voortduurt, onverminderd 
het recht van verhuurder om nakoming 
dan wel ontbinding wegens toerekenbare 
tekortkoming, alsmede schadevergoeding te 
vorderen. 
11.3.  Het staat huurder niet vrij om de 
aard, bestemming, samenstelling of de 
inrichting van het gehuurde te veranderen. 
Ook is de huurder niet bevoegd om zaken 
aan/op het gehuurde aan te brengen of 
ervan af te halen of dit te wijzigen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van verhuurder. 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 verhuurder. 
Demontage daarvan door huurder zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming door 
verhuurder is niet toegestaan. 
11.4.  Voor zover rechtens toegestaan 
sluiten partijen hierbij uit dat verhuurder 
huurder enige vergoeding verschuldigd wordt 
ter zake van door huurder (met instemming 
van verhuurder) aan/op het gehuurde 
aangeraakte zaken en/of aan het gehuurde 
doorgevoerde wijzigingen. 

Artikel 12: Verplichtingen huurder
 
12.1. Huurder is verplicht zorg te dragen 
voor het dagelijkse onderhoud aan het 
gehuurde,
waaronder, doch niet uitsluitend:
a. het bijvullen van brandstof;
b. het dagelijks controleren en eventueel 
bijvullen van smeerolie;
c. het dagelijks controleren en eventueel 
bijvullen van compressorolie;
d. het dagelijks controleren en eventueel 
bijvullen van koelwater;
e. het dagelijks controleren en eventueel 
bijvullen van gedestilleerd accuwater;
f. het dagelijks controleren en schoonmaken 
van koelers, in verband met externe 
omstandigheden;
g. het dagelijks controleren van 
ventilatorriemen en zo nodig spannen 
daarvan; h. het controleren en eventueel op 
spanning brengen van de luchtbanden;
i. het controleren of compressor 

waterseparator aftapkranen overstaan of 
geblokkeerd zijn;
j. het minstens eenmaal per 400 uur 
verversen van smeerolie;
k. het eventueel uitvoeren van kleine 
reparaties, zoals ontluchten en opstarten;
l. bij koud water machines het op peil 
houden van schoon water en een schone 
omgeving.
12.2.  De huurder is aansprakelijk voor 
de schade van verhuurder als gevolg van 
het niet nakomen van bovenvermelde 
onderhoudsverplichtingen dan wel andere 
dagelijkse onderhoudsverplichtingen. 
12.3.  Huurder is verplicht het gehuurde 
bij een solide verzekeringsmaatschappij 
tegen alle verzekerbare schade te 
verzekeren en verzekerd te houden tot 
de teruggave aan verhuurder. De uit deze 
verzekeringsovereenkomst voortvloeiende 
rechten van huurder jegens de verzekeraar 
worden hier reeds bij voorbaat door 
huurder aan verhuurder bij wijze van 
cessie overgedragen; huurder verplicht 
zich voorts de polis na ontvangst ter hand 
te stellen aan verhuurder en is verplicht 
op het eerste verzoek van verhuurder alle 
premiekwitanties ter inzage aan verhuurder 
te verstrekken. 
12.4.  In geval van vervreemding, diefstal 
of verduistering van het gehuurde is de 
huurder verplicht daarvan zo spoedig 
mogelijk aangifte te doen en onmiddellijk 
daarna een fotokopie van het proces-
verbaal aan verhuurder ter hand te 
stellen. Tot datum van ontvangst van 
de schadeloosstelling door de huurder 
van diens verzekeringsmaatschappij en 
betaling daarvan aan verhuurder, dient 
de overeengekomen huurprijs te worden 
doorbetaald. 
12.5.  Tenzij verhuurder daartoe 
voorafgaand zijn schriftelijke toestemming 
heeft gegeven, zal huurder het gehuurde 
niet op zee, op vaartuigen en/of buiten 
Nederland mogen gebruiken. Indien 
huurder handelt in strijd met voornoemde 
verplichting, verbeurt huurder een boete 
van € 250,- per dag of gedeelte van een dag 
dat de overtreding voortduurt, onverminderd 
het recht van verhuurder om nakoming 
dan wel ontbinding wegens toerekenbare 
tekortkoming, alsmede schadevergoeding te 
vorderen. 
12.6.  Huurder verbindt zich verhuurder 
onverwijld te informeren van eventuele 
(conservatoire of executoriale) beslaglegging 
op zijn roerende of onroerende zaken of op 
het gehuurde, of een gedeelte daarvan, van 
het aanvragen van (voorlopige) surséance 
van betaling, van het aanvragen of het doen 
van aangifte van zijn faillissement, van het 
aanvragen van de toepasselijkheid van de 
wettelijke schuldsaneringsregeling, alsmede 
om de beslagleggende deurwaarder, de 
curator of bewindvoerder onverwijld inzage 
te geven van de huurovereenkomst. 

Artikel 13: Storingen

13.1.  Huurder dient storingen onverwijld 
doch in ieder geval binnen twee (2) 
werkdagen schriftelijk bij verhuurder 
te melden onder opgave van het 
materieelnummer, een nadere toelichting 
omtrent de storing en de locatie waar het 
gehuurde zich bevindt.
13.2.  Nadat zich een storing voordoet, 
zal huurder het gebruik van het gehuurde 
niet voorzetten tenzij verhuurder daarmee 
schriftelijk heeft ingestemd.
13.3.  Huurder zal ervoor zorg dragen dat 
het gehuurde bereikbaar en toegankelijk 
is. Binnen Nederland wordt de betreffende 
machine door verhuurder of namens 
verhuurder, indien mogelijk, ter plaatse 
gerepareerd of door ander materieel 
vervangen; indien en voor zover het 
gehuurde zich op zee, op vaartuigen en/of 
buiten Nederland, dient huurder voor eigen 
rekening het gehuurde te laten repareren 
door verhuurder of een door verhuurder aan 
te wijzen derde. Voor zover noodzakelijk 
dient huurder tevens zelf voor eigen 
rekening voor vervanging van het gehuurde 
zorg dragen. 
13.4.  Bij storingen die langer duren dan één 
dag nadat de storing overeenkomstig het 
bepaalde in lid 1 van dit artikel door huurder 
bij verhuurder is gemeld, en verhuurder 
van die melding kennis heeft kunnen 
nemen, waardoor het gehuurde niet door 
huurder kan worden gebruikt, is huurder 
over de periode dat het gehuurde voor 
hem niet bruikbaar is, geen huurpenningen 
verschuldigd. 
13.5.  Het al dan niet bruikbaar zijn van het 
gehuurde is ter beoordeling van verhuurder. 
13.6.  Indien storingen zijn veroorzaakt door 
beschadigingen aan en/of ondeugdelijk en/
of onkundig gebruik of het niet voldoen 
aan de hiervoor in artikel 10 lid 2 en/of 
artikel 12 lid 1 genoemde verplichtingen van 
huurder vindt het bepaalde in lid 4 van dit 
artikel geen toepassing. 
13.7.  Schade aan het gehuurde, anders dan 
schade als gevolg van normale slijtage bij 
normaal gebruik, is voor rekening van de 
huurder. Bovendien zijn alsdan de kosten 
van vervanging/reparatie van beschadigde, 

ontbrekende, kapotte onderdelen voor 
rekening van de huurder. Tot datum van 
ontvangst van de schadeloosstelling door 
huurder diens verzekeringmaatschappij 
en betaling daarvan aan verhuurder, dient 
de overeengekomen huurprijs te worden 
voldaan.

Artikel 14: Controle 

De verhuurder heeft te allen tijde het 
recht om controle op het onderhoud en de 
staat van het gehuurde uit te oefenen of te 
doen uitoefenen. Hij is bevoegd daartoe de 
ruimte van huurder te betreden. 

Artikel 15:  Opzegging

15.1.  Indien de huurovereenkomst is 
aangegaan voor bepaalde tijd kan deze 
uitsluitend door verhuurder tussentijds 
schriftelijk worden opgezegd, met 
inachtneming van een opzegtermijn van 2 
dagen.
15.2.  Indien de huurovereenkomst is 
aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze 
door beide partijen worden opgezegd bij 
aangetekende brief tegen de eerste dag van 
een kalendermaand met inachtneming van 
een termijn van ten minste 2 dagen.

Artikel 16: Teruggave na  
einde huurovereenkomst

16.1.  Tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, zal huurder het gehuurde 
gereinigd en - afgezien van normale slijtage 
van het gehuurde bij gebruik als goed 
huurder - in de oorspronkelijke staat aan 
verhuurder teruggeven door het gehuurde 
aan verhuurder ter beschikking te stellen in 
het magazijn van het filiaal van verhuurder 
waar verhuurder het gehuurde aan huurder 
ter beschikking heeft gesteld en wel 
gedurende de normale openingstijden van 
dat filiaal en dat alles niet later dan op de 
dag, waarop de huurovereenkomst door 
het verstrijken van de overeengekomen 
huurtermijn of anderszins eindigt. 
16.2.  Voorts geeft huurder op de wijze en 
op het tijdstip als omschreven in artikel 
16.1 aan verhuurder terug de onderdelen 
van het gehuurde die tijdens de huurperiode 
mochten zijn vrijgevallen, onder meer als 
gevolg van onderhoud door huurder verricht.
16.3.  Indien huurder het gehuurde niet op 
de voor hem geldende plaats en datum ter 
beschikking stelt, raakt huurder, zonder 
dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. 
Huurder verbeurt alsdan een boete van € 
250,- voor iedere dag of gedeelte van een 
dag dat huurder in gebreke blijft om het 
gehuurde op de voor hem geldende plaats 
aan verhuurder ter beschikking te stellen. 
Daarnaast zal huurder alle door verhuurder 
te lijden schade, vergoeden. Voorts is 
verhuurder alsdan bevoegd, en wordt hierbij 
door huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om 
de plaats te betreden waar het gehuurde 
zich bevindt, ten aansprakelijk voor de 
schade die verhuurder daardoor lijdt en/of 
nog zal lijden.
16.4. Indien na teruggave blijkt dat het 
gehuurde is beschadigd en/of niet is 
gereinigd, is huurder aansprakelijk voor de 
schade die verhuurder daardoor lijdt en/of 
nog zal lijden. 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1. Bij tekortkomingen, voorvallend 
binnen een rechtsvervolging waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing 
zijn is verhuurder, behoudens opzet of 
grove nalatigheid, niet aansprakelijk 
voorbedrijfsschade, zaakschade, 
personenschade of welke andere schade 
dan ook, die direct of indirect, voor huurder 
en/of derden mocht ontstaan. Verhuurder 
is hooguit verplicht de onjuiste prestatie 
alsnog te verrichten en/of door hem 
gemaakte fouten door een nieuwe prestatie 
te herstellen of, indien dat niet mogelijk is, 
tol terugbetaling van het betaalde bedrag. 
17.2.  Onverminderd hetgeen in het vorige 
lid is bepaald, is de aansprakelijkheid 
van verhuurder beperkt tot de schade 
die als mogelijk gevolg van de tot 
vergoeding verplichtende handeling 
voorzienbaar was met als maximum 
het bedrag dat in het desbetreffende 
geval uit hoofde van de door verhuurder 
gesloten aansprakelijkheidsverzekering 
wordt uitbetaald, vermeerderd met het 
bedrag van het eigen risico dat volgens 
de polisvoorwaarden niet ten laste van de 
verzekeraars komt.
17.3.  Onverminderd hetgeen hiervoor is 
bepaald, is verhuurder voor zaken en/of 
diensten die hij van derden heeft betrokken, 
niet verder aansprakelijk dan voor zover 
deze derden jegens verhuurder aansprakelijk 
zijn en verhaal bieden. 
17.4.  Verhuurder is niet aansprakelijk 
indien huurder de schade niet uiterlijk 2 
dagen nadat hij die had kunnen constateren 
schriftelijk aan verhuurder heeft gemeld. 
17.5.  Verhuurder bedingt alle wettelijke en 
contractuele verweermiddelen die hij ter 
afwering van zijn eigen aansprakelijkheid 

jegens huurder kan inroepen, mede ten 
behoeve van zijn ondergeschikten en niet- 
ondergeschikten voor wier gedragingen hij 
ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 
17.6.  Eventuele rechtsvorderingen dienen 
op straffe van verval uiterlijk één (1) jaar 
nadat de huurovereenkomst is geëindigd of 
beëindigd aanhangig te zijn gemaakt. 

Artikel 18: Vrijwaring

Huurder zal verhuurder volledig vrijwaren 
voor elke vorm van aansprakelijkheid die 
jegens derden op verhuurder zou kunnen 
rusten veroorzaakt door of anderszins 
verband woedende met het gehuurde, voor 
zover die aansprakelijkheid krachtens deze 
voorwaarden niet op verhuurder rust. 

Artikel 19: Overmacht

19.1.  Onder overmacht (“niet-toerekenbare 
tekortkomingen”) wordt ten deze verstaan: 
elke van de wil van partijen onafhankelijke 
omstandigheid waardoor nakoming van 
de huurovereenkomst redelijkerwijs door 
huurder niet (meer) van verhuurder kan 
worden verlangd. 
19.2.  Onder overmacht van verhuurder 
wordt in ieder geval verstaan: 
werkstaking, ziekteverzuim van 
verhuurder, vervoersmoeilijkheden, brand, 
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij 
verhuurder, problemen bij hulppersonen, 
onvrijwillige storingen of belemmeringen 
waardoor de uitvoering van de overeenkomst 
kostbaarder en/of bezwaarlijker 
wordt, zoals stormschade en/of andere 
natuurrampen, alsmede wanprestatie 
(“toerekenbare tekortkomingen”) door 
andere huurders van verhuurder of 
hulppersonen van verhuurder of van 
toeleveranciers waardoor verhuurder zijn 
verplichtingen jegens huurder niet (meer) 
(tijdig) kan nakomen. 
19.3.  Indien zich een situatie van overmacht 
voordoet, kan verhuurder de uitvoering van 
de huurovereenkomst opschorten dan wel de 
overeenkomst definitief ontbinden; huurder 
kan dat ook, maar eerst nadat verhuurder 
30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling 
zijn verplichtingen niet is nagekomen. 
Bij ontbinding in geval van overmacht 
is verhuurder geen schadevergoeding 
verschuldigd. 
19.4.  Verhuurder kan betaling vorderen van 
de prestaties die bij de uitvoering van de 
desbetreffende overeenkomst zijn verricht 
vóór dat van de omstandigheid, welke 
overmacht oplevert, is gebleken. 
19.5.  Verhuurder kan zich ook op overmacht 
beroepen indien de omstandigheid die de 
overmacht oplevert, intreedt nadat zijn 
prestatie geleverd had moeten zijn. 

Artikel 20: Rechtsvorderingen, toepasselijk  
recht en geschillen

20.1.  Deze overeenkomst wordt beheerst 
door Nederlands recht. 
20.2.  Alle geschillen die tussen partijen 
mochten ontstaan en die behoren tot de 
competentie van de sector civiel van een 
rechtbank (“procureurszaken”), worden 
in eerste instantie bij uitsluiting beslecht 
door de (voorzieningenrechter van de) 
Rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie 
Rotterdam, tenzij verhuurder er de voorkeur 
aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de 
rechtbank van de woon- of vestigingsplaats 
van huurder of partijen een andere vorm van 
geschillenbeslechting overeenkomen. 
20.3.  De taal van de procesvoering is de 
Nederlandse.

Artikel 21: Koopoptie

21.1 Verhuurder verleent aan Huurder 
na afloop van de huurperiode onder de 
opschortende voorwaarde dat hij aan alle 
uit huurovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen heeft voldaan, het recht het 
Gehuurde in eigendom te verwerven voor de 
in huurovereenkomst aangegeven koopprijs.
21.2 Indien Huurder de in het eerste lid 
van dit artikel bedoelde koopoptie wenst 
uit te oefenen, dient hij daarvan één 
maand voor het einde van de overeenkomst 
Verhuurder schriftelijk op de hoogte te 
brengen. Huurder is in dat geval verplicht de 
koopprijs aan Verhuurder te voldoen uiterlijk 
op de laatste dag van de huurperiode. 
21.3 Wanneer huurder van de koopoptie 
gebruik maakt, zal het Gehuurde aan 
Huurder worden verkocht en geleverd 
ingevolge artikel 3:115 sub b BW op de 
laatste dag van de huurperiode, in de staat 
waarin dit zich alsdan zal bevinden met 
alle daaraan verbonden lusten en lasten. 
Verhuurder vrijwaart Huurder niet voor 
zichtbare of onzichtbare gebreken aan 
het Gehuurde noch is hij anderszins tot 
enige garanties ten opzichte van Huurder 
gehouden.
21.4 Ondanks het bepaalde in het derde lid 
van dit artikel blijft het Gehuurde eigendom 
van Verhuurder, totdat Huurder al hetgeen 
hij ter zake van huurovereenkomst en de 
uitoefening van de koopoptie aan Verhuurder 
verschuldigd is, heeft voldaan.
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7.2. De overeengekomen huurprijzen zijn 
exclusief BTW. 
7.3. Indien in één week het maximaal 
aantal draaiuren wordt overschreden 
(‘’meeruren’’), is huurder verhuurder 
daarvoor een toeslag verschuldigd van: 
maximaal 70% van de overeengekomen 
weekprijs voor generatoren en 
lasaggregaten; en maximaal 100% van 
de overeengekomen weekprijs voor 
compressoren en andere zaken. 
7.4.  Indien huurder het gehuurde tevens 
op zaterdagen en/of zondagen gebruikt, 
wordt huurder daarvoor per dag een 
toeslag verschuldigd van 1/5 van de 
overeengekomen weekprijs. 
7.5. Eventuele transportkosten, 
verzendkosten en alle andere in verband 
met de (af-)levering van het gehuurde te 
maken kosten, alsmede verzekeringskosten, 
brandstof, olie etc. zijn niet in de huurprijs 
inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
7.6. De overeengekomen huurprijzen 
zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende 
factoren op het moment van de 
aanbieding. Verhuurder behoudt zich 
het recht voor de na datum van de 
aanbieding of orderbevestiging ontstane 
wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, 
waarop verhuurder in redelijkheid 
geen invloed kan uitoefenen, zoals 
bijvoorbeeld verhoging van accijnzen, 
sociale lasten, verzekeringspenningen, 
toltarieven, verzend- / transportkosten 
of omzetbelasting, aan huurder door te 
berekenen, zulks tot een maximum van 25% 
van de oorspronkelijke huurprijs. 
7.7. Kosten van aanvullingen en/of 
wijzigingen van de overeenkomst zijn voor 
rekening van huurder. 
7.8 Over de totale netto huursom word een 
schade risico regeling berekend van 10%.

Artikel 8:  Betaling

8.1. De huurprijs is voor de duur van de 
huurovereenkomst is aangegaan, per 
week of per maand, zulks ter keuze van 
verhuurder, bij vooruitbetaling verschuldigd. 
8.2. Ingeval een factuur toegezonden 
wordt, is de betalingstermijn 30 
dagen na factuurdatum. Afwijkende 
betalingsafspraken gelden slechts indien 
deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
8.3. Huurder zal de betaling van de 
verschuldigde huurtermijnen aan verhuurder 
niet opschorten. 
8.4. Huurder zal de verschuldigde 
huurtermijnen niet verrekenen. 
8.5. Alle betalingen zullen geschieden 
ten kantore van verhuurder of op een 
door verhuurder aan te wijzen bank- of 
girorekening. 
8.6. Betalingen zullen worden gedaan in de 
valuta waarin de prijzen door verhuurder 
schriftelijk zijn uitgedrukt. Tenzij anders is 
vermeld, is dat in euro’s. 
8.7. Betalingen van huurder strekken 
steeds eerst tot voldoening van de door 
hem verschuldigde vertragingsrente en 
(buiten) gerechtelijke incassokosten en 
worden vervolgens in mindering gebracht 
op de oudste openstaande hoofdvordering, 
zelfs al deelt huurder mede dat de betaling 
betrekking heeft op een latere vordering of 
andere post. 
8.8. Huurder is, zonder dat ingebrekestelling 
is vereist, in verzuim door het enkele 
verstrijken van de betalingstermijn. Indien 
verhuurder in redelijkheid redenen heeft 
te twijfelen aan de stipte nakoming van 
de verplichtingen van huurder zijn de 
vorderingen van verhuurder direct opeisbaar, 
ongeacht een eventueel overeengekomen 
betalingstermijn. 
8.9.  Gedurende de periode van zijn 
verzuim is huurder over de huurtermijnen 
een vertragingsrente van 1,5% per maand 
of gedeelte van een maand verschuldigd. 
Telkens na afloop van een jaar wordt het 
bedrag waarover de vertragingsrente wordt 
berekend, vermeerderd met de over dat jaar 
verschuldigde rente. 
8.10.  Bij buitengerechtelijke invorderings-
werkzaamheden is huurder, naast de 
hoofdsom en de vertragingsrente, de 
werkelijk door verhuurder gemaakte 
incassokosten verschuldigd. 
8.11.  Indien huurder met enige betaling in 
verzuim is, kan verhuurder zijn prestaties 
opschorten, terwijl hij ook zonder 
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst 
kan ontbinden. In dat laatste geval zal 
huurder aan verhuurder automatisch een 
niet voor matiging vatbare boete van € 250,- 
verschuldigd worden als vergoeding van de 
gemaakte interne kosten. Bovendien zal 
huurder alle andere kosten, door verhuurder 
gemaakt ter voorbereiding op de door hem 
te leveren prestaties, alsmede alle overige 
door verhuurder geleden schade, vergoeden. 

Artikel 9: Zekerheidstelling

9.1.  Verhuurder kan steeds, alvorens met de 
nakoming van de huurovereenkomst 
voort te gaan, zonder nadere motivering 
van huurder verlangen dat hij voldoende 
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