ALGEMENE VOORWAARDEN LASERRENT B.V.
Artikel 1
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur en verhuur van goederen
en trainingen/cursussen van de onderneming Laserrent B.V., hierna te noemen Verhuurder en alle
met deze onderneming samenwerkende en gelieerde ondernemingen.
Onder goed wordt verstaan de op de huurovereenkomst genoemde bedrijfsgoederen en alle
werkzaamheden en diensten verband houdende met de levering van die goederen.
b. Acceptatie van een offerte uitgebracht door Verhuurder kan slechts geschieden onder
aanvaarding van deze voorwaarden.
Artikel 2
a. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de afgedrukte
huurovereenkomst door de Huurder of indien daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht
van de Huurder.
b. De huurovereenkomst heeft betrekking op de op huurovereenkomst vermelde goederen, nader te
noemen goed.
c. Opgegeven termijnen waarbinnen het goed moet worden geleverd zijn nimmer te beschouwen als
fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering van het goed
dient de Verhuurder schriftelijk in gebreken te worden gesteld. De leveringstermijn loopt vanaf het
uur opgegeven door Huurder, dan wel indien met de uitvoering van verhuurovereenkomst is
begonnen.
d. Alle aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend en exclusief de verschuldigde omzetbelasting
(BTW).
e. Verhuurder heeft te allen tijden het recht de huurovereenkomst eenzijdig te beëindigen. De
beëindiging dient schriftelijk gecommuniceerd te worden met inachtneming van een opzegtermijn
van 30 dagen.
f. Verhuurder blijft te allen tijde eigenaar van de gratis ter beschikking gestelde poster(s). Bij
beëindiging van de overeenkomst behoud Verhuurder het recht op terugname van de poster(s).
Artikel 3
Het is de Huurder verboden:
a. Het goed aan derden ter gebruik af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te
verkopen of om het op een andere wijze te vervreemden.
b. Het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren.
c. Enige reparatiehandeling aan het goed uit te voeren of uit te doen voeren.
d. Het goed te verplaatsen naar een andere locatie dan het op de huurovereenkomst vermelde
afleveradres, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder anders is overeengekomen.
e. Het goed anders te gebruiken dan voor het in de huurovereenkomst aangegeven doel.
f. Het goed door onbevoegden te laten bedienen. In deze wordt bedoeld met onbevoegden
personen, die niet in het bezit zijn van een diploma van de Stichting Vakdiploma’s
Schoonheidsverzorging of een diploma Huidtherapeut. Tevens dienen de bevoegden getraind te zijn
in het gebruik van de apparatuur door Verhuurder.
g. In geval van overtreding van deze regels heeft Verhuurder het recht de huurovereenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
Artikel 4
a. Huur op 1 dag is mogelijk vanaf 4 aaneengesloten uren met een maximum van 12 uren (van 9.00
uur tot 21.00 uur). Bij huur langer dan 1 dag, bestaat de mogelijkheid voor 1,5 dag aaneengesloten
en 2 dagen aaneengesloten huur. Onder verhuur voor anderhalve dag aaneengesloten wordt
verstaan de tijd tussen 9.00 uur dag 1 en 13.00 uur dag 2 of de tijd tussen 14.00 uur dag 1 en 18.00
uur dag 2. Bij verhuur voor twee dagen aaneengesloten wordt gerekend vanaf 9.00 uur dag 1 tot
18.00 uur dag 2. In geval van 1,5 of 2 dagen aaneengesloten huur bestaat de mogelijkheid tot
verlengen met extra uren.
b. Annulering van de opdracht tot huur van het goed kan tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de
huurovereenkomst kosteloos geschieden. Binnen de termijn van 7 kalenderdagen worden de
huurkosten van 4 uren huur de Huurder in rekening gebracht. Het exacte aantal uren wordt in de
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week voorafgaand aan de huurperiode vastgesteld aan de hand van de opgave van Huurder. Tot 24
uren voor de start van de huurperiode kunnen de huurtijden nog worden aangepast. Binnen de 24
uren gelden de uren zoals in de week voorafgaand aan de huurperiode opgegeven door Huurder.
c. Bij noodzaak van reparatie moet direct contact worden opgenomen met Verhuurder. Huurder kan
onder geen beding eisen, dat het goed direct wordt vervangen. Huurder betaalt de uren, dat het
goed heeft gefunctioneerd en Verhuurder biedt de Huurder op redelijke termijn, uiterlijk binnen drie
weken, het restant van de uren voor de betreffende overeengekomen dag, het goed opnieuw ter
gebruik aan tegen een vergoeding, gelijk aan het evenredig deel van de uren, zoals
overeengekomen.
e. Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de Huurder zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden.
Artikel 5
a. Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van
beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de Huurder het goed zowel in als buiten
gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door de Verhuurder of een van
diens ondergeschikten verstrekte instructies, dan wel in overeenstemming met bijbehorende
gebruiksaanwijzing te behandelen.
b. Het goed is door Verhuurder verzekerd tegen diefstal en brandschade. De Huurder is tot aan het
moment dat het goed weer feitelijk door Verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle
schaden aan het gehuurde goed, anders dan ontvreemding en veroorzaakt door brand. Huurder
wordt geadviseerd een Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, ter dekking van
eventuele schade door gebruik van Huurder toegebracht aan goed.
c. Beschadiging van het gehuurde goed dient na ontdekking onverwijld aan de Verhuurder te
worden gemeld.
d. De door Verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde
goed waaronder mede wordt verstaan reparatie- en reinigingskosten, komen voor rekening van de
Huurder.
e. De expertisekosten worden op kosten van de Huurder uitgevoerd door een door de Verhuurder
aangewezen schadebureau, tenzij de Huurder binnen 1 werkdag (maandag tot en met vrijdag) na
hiervan in kennis te zijn gesteld de Verhuurder schriftelijk bericht een eigen expertise te willen laten
uitvoeren. Na verstrijken van de termijn van 1 werkdag volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel
reiniging van het goed.
f. De als gevolg van de beschadiging, reinigings- en reparatiekosten voorts geleden schade,
waaronder Huurderving, komt voor rekening van de Huurder.
g. Terugname door de Verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding
niet uit. De Verhuurder beschikt over een termijn van 48 uur na de terugname, zaterdag, zon- en
feestdagen niet inbegrepen, om bij aangetekend schrijven aan de Huurder zijn bevindingen inzake
schade, minderwaarde en dergelijke bekend te maken. De Huurder heeft na ontvangst van dit
aangetekend schrijven 48 uur de tijd, zon- en feestdagen niet inbegrepen, de schade in de
magazijnen van de Verhuurder op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de Huurder, na verloop
van deze termijn, niet reageert, is Verhuurder gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over
te gaan en de kosten aan de Huurder in rekening te brengen, onverminderd het recht van de
Verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
h. De beschermingsbrillen zijn uitgesloten van de verzekering. Huurder is aansprakelijk voor het in
goede staat houden van deze brillen. In geval van beschadiging is de Huurder verplicht de schade in
zijn geheel te vergoeden. Bij de huur van het goed worden 3 kunststofbrillen met de juiste
beschermingsfactor verstrekt en 1 metalen beschermingsbril (goggles).
i. De glasvezelkabels plus handstuk van de DioLite XP zijn eveneens uitgesloten van de standaard
verzekering. De Huurder is aansprakelijk in het geval de kabel wordt beschadigd tijdens het gebruik.
Het handstuk en de kabel vormen één geheel.
j. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de laserpennen van de
DioLite XP. Verhuurder zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om de juiste kwaliteit te leveren,
maar oorzaak van schade aan de pennen valt niet te herleiden. Eventuele claims van klanten van
Huurder als gevolg van de kwaliteit van de pennen kunnen niet worden verhaald op Verhuurder.
k. Verhuurder levert bij de DioLite XP de Syris headset. Verhuurder doet er alles aan om de headset
werkend af te leveren voor gebruik door Huurder. Echter het niet werken van de headset als gevolg
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van een storing aan de lamp of transformator of anderszins kunnen geen redenen zijn voor directe
actie van de Verhuurder. De headset kan eenvoudig worden vervangen door het werken met een
loupelamp.
Artikel 6
a. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient na
ontdekking onverwijld door de Huurder aan de Verhuurder te worden medegedeeld.
b. In geval van beschadiging, dan wel bezwaring van het goed is de Huurder gehouden de
huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het goed niet
beschadigd of bezwaard is. Voorts is de Huurder gehouden om in verband met huur- en/of
winstderving door Verhuurder aan Verhuurder een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het
bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 90 uren van de op de huurovereenkomst
vermelde huurprijs per uur.
Artikel 7
a. De Verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor de door Huurder geleden schade die het gevolg
is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verhuurovereenkomst, indien en voor
zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die
verzekering gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar van de Verhuurder om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid beperkt tot een 5-voud van het factuurbedrag voor de huur van de betreffende dag
met een maximum van € 3.000,-.
c. In afwijking van lid a en b aanvaardt de Verhuurder geen aansprakelijkheid als gevolg van een
herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed verricht
door de Huurder of diens ondergeschikte(n), schade wegens overschrijding van de
leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige
medewerking, informatie of materialen van de Huurder of een van diens ondergeschikten.
d. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit
artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van Verhuurder of haar ondergeschikten.
e. De Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De
Verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of nietverborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De Huurder heeft met name geen recht om
betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of
schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van
Verhuurder, behoudens indien deze toerekenbare tekortkoming is te wijten aan opzet aan de zijde
van Verhuurder zelf. In het bijzonder is de Verhuurder niet aansprakelijk voor enige schaden door
Huurder of derden geleden tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de Verhuurder,
verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg
van normale slijtage van de verhuurde zaken.
f. Voor zover het door de Huurder niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke
verplichtingen ten gevolge zou hebben dat de Verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt
gesteld, verplicht de Huurder zich hierbij Verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid
te vrijwaren.
g. Huurder is aansprakelijk voor alle schaden, inclusief bedrijfsschaden en -kosten, die Verhuurder,
personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Verhuurder en derden tengevolge van zijn
toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen mochten lijden. De Huurder is
aansprakelijk voor alle mogelijke schaden die toegebracht kunnen worden door de laserbehandeling
aan zichzelf, personeel van Huurder en/of derden al dan niet door aanwijsbare schuld van de
Huurder.
h. De Huurder moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder
beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een
voldoende bedrag verzekeren.
i. Identificatienummer, onderhoudsstickers en naamplaatjes van Verhuurder en/of met Verhuurder
verbonden ondernemingen en/of de fabrikant, welke op het apparaat zijn aangebracht, mogen niet
worden verwijderd of beschadigd.
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j. Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden om zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder de
door Verhuurder geleverde software op welke drager dan ook te kopiëren, te doen kopiëren en/of
aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 8
a. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te
geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te
berekenen en/of vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een
fatale termijn.
b. Indien de Huurder niet binnen de in lid a genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het
verzuim in en is de Huurder aan de Verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1.0% van het
factuurbedrag voor iedere maand dat de Huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de
rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
c. De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele
verplichting van de Verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 10
dagen na constatering door Huurder dan wel diens ondergeschikten door middel van een
schriftelijke kennisgeving door de Huurder aan de Verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming
van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen.
Artikel 9
a. Indien de Huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of nietbehoorlijk nakomt, indien de Huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling
aanvraagt, indien Huurder failliet wordt verklaard, indien Huurder zijn/haar onderneming geheel of
gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de Huurder geheel of
gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de Huurder in verzuim en heeft de Verhuurder de bevoegdheid
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van
nakoming, schadevergoeding en opschorting.
b. Onverminderd het bepaalde in lid a, zijn de Verhuurder en Huurder gerechtigd om de
verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te
beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke
ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
c. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de
wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst.
d. In gevallen in lid a en b genoemd, is Verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of
aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de Huurder terug te halen. De Huurder verplicht
zich op voorhand alsdan aan Verhuurder de in dat verband door Verhuurder gewenste medewerking
te verlenen. Voorts is de Verhuurder in gevallen in lid a en b genoemd nimmer aansprakelijk voor
enige schade welke hetzij door de Huurder hetzij door derden in verband met het terughalen van het
goed c.q. het niet-continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport,
die door de Verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen
worden gemaakt, komen voor rekening van de Verhuurder.
e. Onverminderd het vorenstaande is de Huurder aan de Verhuurder verschuldigd alle kosten welke
Verhuurder maakt tot inning van de aan Verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van
zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen,
onverminderd de bevoegdheid van Verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van
schade, kosten en interessen, welke voor Verhuurder voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet
behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
f. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de
incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De
buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het
totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijk incassokosten tenminste in alle gevallen
€ 200,- zullen bedragen.

Artikel 10
Augustus 2016

Pagina 4 van 5

a. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Verhuurder opgeschort.
Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet
mogelijk is, langer duurt dan 1 dag, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichtingen tot schadevergoeding bestaan.
b. Indien de Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Verhuurder gerechtigd
het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door
omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de
verhuurovereenkomst en die niet behoorlijke levering door de Verhuurder als gevolg van oorlog,
werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste dan wel
natuurrampen en gevaarlijke transportomstandigheden veroorzaakt door extreme
weersomstandigheden.
Artikel 11
a. Verzuimde cursussen/trainingen kunnen slechts in overleg met en met toestemming van
Verhuurder worden ingehaald.
b. Eventuele annulering van deelname aan een training en/of instructiebijeenkomst kan slechts
schriftelijk geschieden. Als datum van annulering geldt de datum waarop dit schrijven door
Verhuurder is ontvangen.
c. De trainingen voor “Laserontharen” en “Verwijderen van Vaatjes” zijn gratis, indien er minimaal 5
maal een minimum periode van vier uren wordt gehuurd. Indien dit niet gebeurt worden de kosten
naar rato alsnog in rekening gebracht. Iedere huurdag wordt 20% in mindering gebracht op de
kosten voor de training.
d. Bij tussentijdse beëindiging van deelname aan de cursus blijft de klant het gehele cursusgeld
verschuldigd.
e. Ingeval door Verhuurder geplande lessen en/of instructiebijeenkomsten geen doorgang kunnen
vinden, zulks ter beoordeling van Verhuurder, zal Verhuurder tot geen enkele schadevergoeding,
hoe ook genaamd, jegens de klant zijn gehouden, behoudens dat Verhuurder de klant de
mogelijkheid moet bieden de vervallen lessen en/of instructiebijeenkomsten op een ander tijdstip te
volgen.
Artikel 12
a. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of anderszins niet bindend mocht zijn, doet dit
geen afbreuk aan alle overige bepalingen en zal de betrokken bepaling zodanig worden toegepast
als het meest overeenkomt met haar strekking zonder strijdigheid met de wet.
b. De rechtsverhouding tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door Nederlands Recht. Voor
zover de wet dit toelaat, is uitsluitend de competente rechter te Rotterdam of ter keuze van
Verhuurder, van de woon- of vestigingsplaats van de klant, bevoegd kennis te nemen van geschillen
betreffende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Niettemin komt de
klant het recht toe om binnen een maand nadat Verhuurder zich heeft beroepen op het in dit artikel
bepaalde te kiezen voor beslechting van het tussen partijen bestaande geschil door de volgens de
wet bevoegde rechter.
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