
 

 

Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten betreffende de verhuur van roerende zaken, welke 
CraneShot.nl, hierna te noemen: “CraneShot.nl”, aan een derde, hierna te noemen: “Opdrachtgever”, uitbrengt, respectievelijk met 
opdrachtgever sluit. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts per afzonderlijke huurovereenkomst en slechts schriftelijk worden 
overeengekomen. 
 
Identificatie, bevoegdheid en privacy 
1. Bestaande klanten, welke eerder hebben gehuurd en waarvan een kopie van een geldig legitimatiebewijs in ons bezit is, kunnen apparatuur 
op rekening bestellen.  
2. Bent u een nieuwe klant? Bij het afhalen of bezorgen van de apparatuur wordt om een kopie van een geldig legitimatiebewijs gevraagd. 
Indien u de apparatuur komt afhalen dan dient degene die de apparatuur afhaalt zich te identificeren en naast de zakelijke overeenkomst ook 
persoonlijk te tekenen voor de gehuurde artikelen.  
3. Privacy: opdrachtgevers die apparatuur komen afhalen worden via ons videocircuit vastgelegd , de beelden worden na het retourneren van 
de apparatuur vernietigd. 
4. Huurovereenkomsten dienen ten alle tijden door een handtekening bevoegd persoon te worden ondertekend. 
 
Betaling 
1. Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) met uitzondering van producties verwaardigd onder de printprijsregeling. 
2. Alle prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door op het tijdstip van de overeenkomst door CraneShot.nl onvoorziene omstandigheden, 
waardoor begrepen kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot onvoorziene kostenstijgingen 
worden in elk geval gerekend: onvoorziene tussentijdse wettelijk voorgeschreven kostprijsverhogende maatregelen; op het tijdstip van de 
aanbieding onvoorziene tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van productiemateriaal, huren en dergelijke; onvoorziene vertraging 
ontstaan door het in verzuim blijven van opdrachtgever. Wettelijke heffingen welke (resp. hoger of lager) gewijzigd worden na het verlenen van 
de opdracht, komen voor rekening van respectievelijk ten bate van de opdrachtgever. 
3. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.  
 
Eigendom 
1. De gehuurde apparatuur is en blijft eigendom van CranShot.nl. De opdrachtgever zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking 
hiervan wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van CraneShot.nl. De opdrachtgever verwijdert geen merken, herkenningstekens of 
serienummers van goederen. Opdrachtgever is verplicht de gehuurde artikelen goed te onderhouden en slechts onder normale 
omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften. 
 
Gebruik van handelsnaam 
1. CraneShot.nl opereert ten allen tijden onder haar eigen handelsnaam: te weten ‘’CraneShot.nl’’ Al het personeel dat namens CraneShot.nl op 
de werkvloer opereert zullen ten alle tijden gebruik maken van eigen kleding met belettering en/of logo met webadres. Indien de 
opdrachtgever anders wenst dient dit voor aanvang van de opdracht schriftelijk te worden gemeld en wordt er een extra toeslag in rekening 
gebracht. 
- 15% van de totale huursom wordt extra in rekening gebracht: als het personeel dat namens CraneShot.nl op de werkvloer opereert zich op 
verzoek presenteert in neutrale kleding. (kleding zonder belettering en/of logo dat relateert aan de handelsnaam van CraneShot.nl.) 
- 25% van de totale huursom wordt extra in rekening gebracht: als het personeel dat namens CraneShot.nl op de werkvloer opereert zich op 
verzoek presenteert in kleding dat is aangeleverd door de opdrachtgever. 
 
Annulering van de huurovereenkomst 
1. De huurder dient schriftelijk te annuleren. Als annuleringdatum geldt de datum van terpostbezorging. 
2. Wanneer de annulering tenminste 14 dagen voor de ingangsdatum van het contract plaatsvindt, zullen geen kosten worden doorberekend. 
Bij 7 tot 13 dagen voor de ingangsdatum zal 25% van de totale huursom in rekening worden gebracht. Bij 3 tot 6 dagen voor de ingangsdatum is 
dit 50% en bij 0 tot 3 dagen is dit 100% van de totale huursom. Wanneer de annulering plaats vind na ingang van de contractperiode wordt het 
volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Wanneer de annulering plaats vind na ingang van het contract met onbepaalde tijd 
wordt het wolledige overeengekomen gedrag in rekening gebracht.  
 
Procedure bij storingen 
1. Eventuele storingen aan de apparatuur dienen direct gemeld te worden. Klachten achteraf worden niet in behandeling genomen. Indien 
storingen het gevolg zijn van, kabelbreuk en/of zelf uitgevoerde installatie van de apparatuur zullen voorrij- en 56,- euro servicekosten in 
rekening worden gebracht. 
 
Verzekeringsvoorwaarden 
1. CraneShot.nl zal standaard 6% verzekeringskosten van de bruto gehuurde apparatuur in rekening brengen.  
 
Wat dekt onze verzekering wel… 
1. Onze verzekering dekt alleen schade aan en/of het verliezen van onze verhuurartikelen door van buiten komende onheilen, wanneer de 
apparatuur zich in een stenen gebouw bevindt. Het risico van diefstal is uitsluitend gedekt indien er braak aan het pand of de ruimte waarin de 
verzekerde zaken zich bevinden is voorafgegaan. 
 
Wat dekt onze verzekering niet… 
1. Schade veroorzaakt door de opdrachtgever; diefstal uit auto's; schade tijdens transport; diefstal zonder braaksporen; diefstal als gevolg van 
insluipen en/of een valse sleutel; vermissing en/of zoekraken; schade door nalatigheid en/of ondeskundig gebruik van de opdrachtgever; 
waterschade; schade als direct gevolg van oorlog en/of oorlogshandelingen; schade door atoomkerncentrales; schade als gevolg van 
vandalisme; schade als gevolg van terrorisme. 
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Niet gedekte schade 
1. Voor schade, welke op grond van de uitsluitingen als hierboven vermeld, niet door de verzekering van CraneShot.nl zijn gedekt, blijft de 
opdrachtgever te allen tijde volledig aansprakelijk.  
 
Dekkingsgebied 
1. De gehuurde zaken zijn alleen verzekerd tijdens verblijf en gebruik in Nederland en indien CraneShot.nl ook het transport en installatie 
verzorgt. Indien dit niet zo is, dient de klant zelf een transportverzekering te nemen. 

 

Teruggave van de apparatuur 
1. Indien bij het de-installeren en/of het retourneren van de apparatuur gebreken worden geconstateerd welke niet het gevolg zijn van normaal 
gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden, inclusief arbeidsloon 
en onderdelen, aan opdrachtgever apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de 
kosten van vervanging van deze delen aan opdrachtgever op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht. 
 
Verplichtingen van de opdrachtgever 
1. In geval van schade aan en/of verliezen van de gehuurde zaken is de opdrachtgever verplicht dit onmiddellijk te melden aan CraneShot.nl. In 
geval van diefstal, vermissing, ontvreemding of zoekraken is de opdrachtgever verplicht hiervan binnen 24 uur na constatering aangifte te doen 
bij de politie of een andere bevoegde instantie. Een kopie van deze aangifte dient te allen tijde verstrekt te worden aan CraneShot.nl 
 
Aansprakelijkheid opdrachtgever 
1. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor de goederen vanaf het moment van afleveren tot het moment van overdracht aan een 
personeelslid van CraneShot.nl aan het eind van de huurperiode. CraneShot.nl is nimmer aansprakelijk voor mogelijke storingen voortvloeiend 
uit kabelbreuk, en/of zelf uitgevoerde installatie van de apparatuur door de opdrachtgever. 
 
Aansprakelijkheid CraneShot.nl 
1. CraneShot.nl is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van met opzet of grove schuld toe te 
rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht, dan wel van personen waarvan CraneShot.nl zich bij de 
uitvoering van de overeenkomst bedient. 
2. Iedere aansprakelijkheid van CraneShot.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende 
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. CraneShot.nl in 
geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als 
gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door 
dp opdrachtgever of schade wegens door CraneShot.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de 
schriftelijke overeenkomst vormt. 
3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig 
als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij CraneShot.nl heeft gemeld. 
 
Auteursrecht 
1. Het auteursrecht op, ontwerpen en audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij CraneShot.nl of diens licentiegevers. 
2. CraneShot.nl mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk. Tevens is CraneShot.nl 
gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal 
indien CraneShot.nl zulks nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van CraneShot.nl en het jaar van 
de eerste openbaarmaking. 
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CraneShot.nl en/of diens licentiegever de door 
CraneShot.nl aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde 
vorm te verveelvoudigen. 
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CraneShot.nl de door CraneShot.nl geleverde 
ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken. 
5. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend 
recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij 
de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming. 
6. In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk 
met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, 
verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een 
nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten. 
7. De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van CraneShot.nl door CraneShot.nl aan de opdrachtgever gepresenteerde 
voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen. 
8. Al het beeldmateriaal dat verwaardig wordt uit arbeid dat uit naam van CraneShot.nl is uitgevoerd, blijft eigendom van CraneShot.nl en kan 
voor promotie doeleinden worden gebruikt. 
 
Overmacht 
1. Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als 
gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer 
geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle met CraneShot.nl gesloten overeenkomsten betreffende de verhuur van roerende zaken is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen betreffende de huurovereenkomst zullen, voor zoveel het niet betreft geschillen ter zake waarvan de Kantonrechter bevoegd 
is kennis te nemen, worden berecht door de Rechtbank te Arnhem, zulks onverlet het recht van CraneShot.nl het geschil door de rechter van de 
woonplaats van huurder te doen beslechten. 
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