
 

 

Overeenkomst tot het huren van steigermateriaal tussen: 
Naam: bedrijfsnaam Debiteurennummer: debiteurennummer 

Adres: adres Telefoonnummer: telefoonnummer 

Postcode / Woonplaats: pc + woonplaats E-mailadres: e-mailadres 

Land:  België BTW-nummer: BTW-nummer   

Hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  

Contactpersoon: contactpersoon GSM-nummer: gsm 
 

 

1. Het verhuurde steigermateriaal wordt gespecificeerd op de huurfacturen van Layher. 
2. De huurprijs bedraagt  5%  per periode van  4 weken van de bruto prijzen, exclusief BTW, zoals vermeld in de Layher 

prijslijst. Eventuele prijswijzigingen gedurende de huurperiode leiden automatisch tot aanpassing van de huurprijs. 

3. De huur vangt aan op de dag van materiaallevering en eindigt op de dag dat de materialen retour komen. 

4. De minimale huurperiode bedraagt 12 weken. 
5. Transportkosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van de klant. Transportkosten zijn inclusief 1 uur laadtijd per 

enkele wagen en 1½ uur per combinatie. Bij overschrijding hiervan zal € 50,00 per uur in rekening worden gebracht. 

6. Levertijd: in overleg. 

7. Facturatie: per periode van 4 weken achteraf; op vaste vierwekelijkse data.  
8. Tot wederopzegging verleent de klant een doorlopende machtiging voor automatische incasso aan Layher voor het op 30 

dagen na factuurdatum afschrijven van verschuldigde bedragen. 
9. Het verhuurde steigermateriaal blijft eigendom van Layher. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat het 

eigendomsvoorbehoud zich uitstrekt tot alle steigermaterialen, zonder onderscheid, die bij de klant voorhanden zijn. De 
klant verbindt er zich toe Layher onverwijld, per aangetekende post, in kennis te stellen van elk beslag of aanspraak van 
derden op de materialen. 

10. Te retourneren materialen dienen schoon en gesorteerd te zijn. Beschadigd of te weinig geretourneerd materiaal wordt 
tegen de op de dag van retour geldende prijzen aan de klant in rekening gebracht. Gemerkte materialen voorzien van 
enige indicatie tot aanduiding van eigendom worden niet geaccepteerd. 

11. Op deze overeenkomst zijn bij uitsluiting van enige andere voorwaarden, de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van 
Layher van toepassing. 

12. Aan de klant wordt de mogelijkheid geboden om het in huur staande steigermateriaal te kopen nadat tenminste alle 
verschuldigde huurgelden betaald zijn. Het uit hoofde van koop verschuldigde bedrag wordt bepaald op basis van de op 
het moment van koop geldende bruto nieuwprijzen en de van toepassing zijnde condities bij koop, vermeerderd met een 
rente van 8% vanaf de aanvang van de huur, verminderd met berekende huur en vrachtkosten. Op de betaalde borgsom, 
huur en vrachtkosten zal eveneens een rentevergoeding van 8% van toepassing zijn. Zolang het uit hoofde van koop 
verschuldigde bedrag alsmede de nog verschuldigde huurpenningen niet integraal zijn voldaan in hoofdsom, rente en 
kosten blijven de materialen eigendom van Layher en mag de klant deze niet verpanden, in eigendom of tot zekerheid 
overdragen of aan derden enig recht erop verlenen. 

13. De borgsom bedraagt € borgsom. 

14. De materialen worden beschikbaar gesteld zodra de borgsom is ontvangen en de formulieren voor automatische incasso 
en de huurovereenkomst rechtsgeldig ondertekend door ons zijn ontvangen. 

 

Voor akkoord, Voor akkoord, 

LAYHER N.V.  bedrijfsnaam                            

 
Naam medewerker Layher contactpersoon  
Datum: Datum: 


