
Algemene voorwaarden Georent BV 

Algemeen 
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen 
huurder (de Klant) en Georent BV (Georent), tenzij anders gezamenlijk overeengekomen. Op 
de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
Huurperiode, levering en teruglevering 
De huurperiode heeft een minimum van één dag en start op de afgesproken datum van levering 
op locatie (per koerier) of op het moment van overhandigen bij afhalen door de Klant. Natuurlijk 
dient de apparatuur in goede orde te zijn ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dient de Klant 
direct contact op te nemen met Georent. 
 
De huurperiode en bijbehorende condities zijn definitief, zodra deze in de opdrachtbevestiging 
door Georent zijn opgesteld en toegezonden aan de Klant.  
De huurperiode eindigt pas dan, als de volledige apparatuur wordt teruggeleverd bij Georent en 
in goede staat wordt overhandigd (persoonlijk door de Klant of per koerier).  
Het kan dus zijn dat de huurperiode langer is dan de vooraf afgesproken periode in de 
opdrachtbevestiging.  
De huurperiode is inclusief de eerste dag (de dag van levering aan de Klant) en de laatste dag 
(de dag van teruglevering bij Georent), onafhankelijk van het tijdstip van aflevering van de 
apparatuur.  
 
Gedurende de huurperiode geldt dat de Klant altijd aansprakelijk is voor de kosten van de 
schade, dan wel tot vervanging of reparatie van de gehuurde apparatuur. 
De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de apparatuur totdat de apparatuur door 
Georent feitelijk in ontvangst is genomen en in goede staat te zijn ontvangen.  
De apparatuur dient schoon en werkend te worden afgeleverd. Indien er zaken na aflevering 
ontbreken dan zal dit in rekening worden gebracht bij de Klant.   
 
Tarieven en Verzekering 
De prijzen zoals die gelden in de Overeenkomst, staan in de definieve Opdrachtbevestiging 
zoals die door Georent verstuurd wordt na de toekenning van de opdracht door Klant.  
De kosten voor levering en/of ophalen van de apparatuur door een koerier zullen in rekening 
worden gebracht bij de Klant. 
De betalingstermijn is twee weken en er wordt gefactureerd na afloop van een huurperiode van 
één week, tenzij anders tussen partijen overeengekomen.  
Indien Georent dit nodig acht, kan vooraf betalen van de eerste periode worden gevraagd. 
 
Op de Overeenkomst is een Verzekering van toepassing, die de Klant gedurende de periode 
van de Overeenkomst beschermt tegen: 1) niet toerekenbare schade en 2) verlies of diefstal. 
De Verzekening dekt alleen schade als deze niet is ontstaan door enige vorm van nalatigheid 
door de Klant. Onder nalatigheid bij de Klant valt ook het ondeskundig gebruik van de 
apparatuur.  
Verlies of diefstal moet direct door de Klant aan Georent worden gemeld. Bij diefstal zal er door 
de Klant aangifte bij de politie moeten worden gedaan en het proces verbaal dient aan de 
Georent te worden overlegd. 
 
De premie voor de verzekering bedraagt 5% van de huurprijs en is verplicht voor iedere 
Overeenkomst. Het eigen risico bedraagt € 500 per gehuurd instrument.  
Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro’s. 



 
Aansprakelijkheid Georent 
De Georent aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de Klant geleden schade die het 
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien 
en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het maximale 
bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. 
 
De Georent doet er alles aan om de apparatuur te leveren waarbij de kwaliteit van de metingen 
op hoog niveau mogelijk is. Echter gevolgschade ontstaan door uitvallen van apparatuur, verlies 
van connectie en het verloren gaan van meetwaarden en data of soortgelijke voorvallen, zal 
nooit binnen de aansprakelijkheid van Georent vallen.  
  
Privacy beleid 
Georent hecht veel waarde aan de privacy van de Klant. Gegevens die door Georent worden 
verwerkt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, 
geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan 
stelt. 
 


