Huurvoorwaarden:
Op de geleverde Anatec producten zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing:

Artikel 1. Definities
Systeem: het te huren produkt met bijvermelde componenten, software, losse kabels,
documentatie etc. zoals in het huurcontract omschreven.
Klant: De rechtspersoon die opdracht verleent tot het huren van het Systeem
Leverancier: Anatec B.V. te Eersel Nederland

Artikel 2. Kader van de huuromvang
De huur omvat:
1) het Systeem
2) Onderhoud aan het produkt na de huurtermijn.
3) Upgrades voor het systeem
De huur omvat niet (voor zover van toepassing):
- Bekabeling in het gebouw
- Verticaal transport
- Transport van het Systeem tenzij vooraf anders (schriftelijk) overeengekomen
- Aanwezigheid en technische support tijdens toepassen van het Systeem tenzij vooraf
anders (schriftelijk) overeengekomen
- Herstel van schade tijdens de huurperiode gebruik, dit ter beoordeling van Anatec.
- Schade als gevolg van misbruik, grove nalatigheid, vandalisme, brand, waterschade
voor indoor produkten, instorting en “acts of God” zoals overstromingen, aardbevingen
etc..

Artikel 3. Schades
Artikel 3 .1. Het Systeem dient in de staat waarin het beschikbaar is gesteld te worden
teruggeleverd.
Artikel 3 .2. U dient de produkten vooraf op beschadigingen te controleren en direct na
het verkrijgen te melden met foto’s bij Anatec. (info@anatec.nl)

Artikel 3 .3. Indien een van de produkten beschadigd worden teruggeleverd, worden
herstelkosten tot een maximum van de nieuwprijs in rekening gebracht. De
kosten worden –voor zover mogelijk- met de borg verrekend.

Artikel 4. Eigendom
Het Systeem blijft eigendom van Anatec
Het is niet toegestaan het Systeem of onderdelen daarvan aan derden door te leveren
of te vervreemden.

Artikel 5. Duur en beeindiging van de huurtermijn:
Artikel 5 .1. De huurtermijn bedraagt minimaal 1 dag en wordt vooraf vastgesteld
Artikel 5 .2. Anatec is gerechtigd de huur te beeindigen en/of het contract te ontbinden
indien de:
 Klant enige bepaling van deze overeenkomst, ondanks aanmaning per
aangetekende brief , niet naleeft
 Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of voldoet
 Klant in surseance van betaling verkeert
 Faillissement voor de klant aangevraagd en/of verleend is
 Bij overlijden van de klant
Artikel 5 .3. Anatec is bij ontbinding van het contract gerechtigd het Systeem per direct
te verwijderen en krijgt hiertoe volledige toegang en steun van de Klant.
Artikel 5 .4. In geval van een voortijdige beeindiging van het contract zijn alle kosten
die door Anatec gemaakt worden om het Systeem in bezit te krijgen
vermeerderd met eventuele kosten om het systeeem in de oorspronkelijke staat
terug te brengen waaronder proceskosten, invorderingskosten etc. alsmede
verwijderingskosten, herstel of nieuwe produktiekosten etc, met een minimum
van Euro 2000,- voor rekening van de klant.

Artikel 6. Vergoeding
Artikel 6 .1. Vergoeding van het huurbedrag vindt voorafgaand aan de huurperiode
plaats.

Artikel 6 .2. De vergoeding voor het huurbedrag wordt rechtstreeks aan de Klant
schriftelijk in rekening gebracht, die dit bedrag binnen de gestelde
betalingstermijn voldoet, dan wel afrekent bij het ophalen van het display.

Artikel 7. Vrijwaring aansprakelijkheid
Artikel 7 .1. Klant vrijwaart Anatec van alle schade welke direct dan wel indirect door
Klant geleden is in verband met alle activiteiten die verband houden met het
Systeem.
Artikel 7 .2. Anatec is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade aan personen of
goederen tengevolge van niet of onjuist functioneren van het Systeem.

Artikel 8. Toepasselijk Recht
Artikel 8 .1. Op dit huurcontract is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

