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Handtekening Klant (1) en Gebri (2)      (1)                  (2)

Algemene voorwaarden

Gebri Handel & Verhuur B.V. gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam, op 17 oktober 2016, onder AKTE nr. 45/2016 

Inleiding 

Gebri Handel & Verhuur B.V. (hierna te noemen “Gebri”) voert een onderneming met betrekking tot het verhuren en leasen (huurkoop) 
van kranen, trucks, machines en motorvoertuigen alsmede het in- en ver (open van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen. Gebri is 
gevestigd te Barneveld aan de Stavorenweg 3 (3771 NK) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 53493966. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle door Gebri uitgebrachte offertes en alle 
met de klant (zoals genoemd in de offerte en/of overeenkomst, hierna te noemen de “Klant”) gesloten c.q. te sluiten overeenkomsten, 
tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Het voertuig dat of de machine die onderwerp is van een dergelijke offerte 
of overeenkomst, zal hierna aangeduid worden als de “Zaak”. Gebri en de Klant kunnen in de overeenkomst bepalen dat de eigendom 
van een Zaak aan het einde van de looptijd overgaat op de Klant of dat de Klant een koopoptie ten aanzien van de Zaak verkrijgt. In 
deze algemene voorwaarden is aangegeven of in zulke gevallen een bepaalde bepaling van toepassing is. 

Artikel 1: Werkingssfeer 

1.  Op de relatie tussen Gebri en de Klant zijn geen andere (algemene) voorwaarden van toepassing dan de onderhavige algemene 
voorwaarden van Gebri. Niet van toepassing zijn de algemene voorwaarden (hoe dan ook genoemd) die door de Klant worden 
gebruikt, tenzij deze door Gebri uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard. Wanneer Gebri ter uitvoering van haar werkzaamheden 
derde-partijen als expediteurs, vervoerders of andere hulppersonen inschakelt, zullen ten gunste van Gebri de door deze hulpper-
sonen gehanteerde voorwaarden die in de betreffende bedrijfstak gangbaar zijn, dan wel die waarvan toepasselijkheid is bedongen, 
mede van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen Gebri en de Klant voor zover deze niet conflicteren met de algemene 
voorwaarden zoals gehanteerd door Gebri. 

Artikel 2: Onderwerp overeenkomst 

1.  De overeenkomst ziet op de lease of huur en verhuur van een bepaalde Zaak. De Zaak is in de overeenkomst zelf beschreven en zij 
is met alle bestanddelen, toebehoren en onderdelen mede beschreven in de “packing list” (paklijst) die, met het opleverrapport en 
het eindrapport, onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. 

2.  Deze beschrijvingen en rapporten hebben dwingende bewijskracht tussen partijen omtrent het bestaan van schade, gebreken of 
mankementen bij aanvang van de overeenkomst: alleen de tevoren door Gebri in het opleverrapport zoals bedoeld in artikel 4.1 van 
deze algemene voorwaarden gemarkeerde schade kan geacht worden bestaan te hebben voordat de Zaak Gebri’s terrein verliet. 
Alle overige schade valt in de risicosfeer van de Klant, behoudens bij opzet of grove schuld van Gebri in het aanrichten ervan. 

3.  Tenzij anders overeengekomen behoren tot de Zaak ook al haar toebehoren, waaronder, maar niet beperkt tot, gereedschappen, 
hijslieren, reserveonderdelen, giekdelen, gewichten, blokken alsmede bijbehorende documenten, waaronder de handleiding en 
voorgaande servicerapportages. De Klant is, behoudens opzet of grove schuld van Gebri, te allen tijde aansprakelijk voor vermissing 
of beschadiging van de toebehoren. 

Artikel 3: Opties/keuze-artikel 

1.  Indien partijen overeenkomen dat de eigendom van de Zaak op enig moment overgaat naar de Kient, dan is de overeenkomst 
tussen Gebri en de Klant een overeenkomst van huurkoop. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het moment van levering 
van de eigendom niet eerder dan wanneer de laatst overeengekomen huurtermijn is ontvangen door Gebri, Gebri niets meer van de 
Klant te vorderen heeft en Gebri schriftelijk de levering heeft bevestigd aan de Klant. 

2.  Indien de eigendom bij Gebri blijft, ontstaat er aan het einde van de overeengekomen looptijd een onmiddellijke en direct opeisbare 
teruggaveverplichting zijdens de Klant. 
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Artikel 4: Oplevering 

1.  Bij oplevering van de Zaak dient door de Klant een opleveringsrapport te worden getekend, waarop onder meer de urenstand en 
de kilometerstand (indien van toepassing) en de opleveringsdatum worden vermeld, en de Klant zich akkoord verklaart met de 
staat en eventuele schade van de Zaak. 

2.  Oplevering van de Zaak vindt plaats met de vereiste kentekendocumenten (indien van toepassing), de sleutels en de kraanboeken. 

3.  De plaats van oplevering van de Zaak is het depot van Gebri in Barneveld, aan de Stavorenweg 3. 

4.  Zodra de Zaak het depot van Gebri heeft verlaten, zal het risico met betrekking tot de Zaak overgaan op de Klant. 

Artikel 5: Einde overeenkomst 

1.  De overeenkomst tussen Gebri en de Klant eindigt van rechtswege zodra de periode als aangegeven in die overeenkomst is ver-
streken. De Zaak dient op de in de overeenkomst opgenomen einddatum door de Klant te warden ingeleverd conform artikel 6 van 
deze algemene voorwaarden op het depot van Gebri in Barneveld, aan de Stavorenweg 3 of op een nader door Gebri vast te stellen 
adres. Indien de Klant de Zaak niet op de overeengekomen einddatum inlevert, is hij per dag (waarbij een deel van een dag als vol-
ledige dag wordt aangemerkt) een bedrag verschuldigd aan Gebri van 5 maal de op basis van de maandhuur in de overeenkomst 
te berekenen daghuur (waarbij een maand op 30 dagen wordt gesteld), zulks onverminderd het recht van Gebri op volledige scha-
devergoeding. Deze vergoeding zal tevens in rekening worden gebracht indien de Klant de Zaak wel tijdig inlevert, maar de Zaak 
schade heeft waardoor het niet mogelijk is om de Zaak aan een derde te verhuren. Het bedrag zal in rekening worden gebracht 
voor de periode dat deze situatie voortduurt. 

2.  De Klant kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, dan 
wel om wat voor reden dan ook de Zaak feitelijk aan Gebri ter beschikking stellen. Indien de overeenkomst door de Klant wordt 
opgezegd, dan wel indien de Klant de Zaak feitelijk aflevert, zal de Klant wel alle toekomstige huurtermijnen over de resterende 
looptijd van de overeenkomst verschuldigd zijn. Indien de Klant in geval van opzegging van de overeenkomst de Zaak niet tijdig 
inlevert conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden, dan geldt het bepaalde omtrent niet —tijdige inlevering uit artikel 5.1 
van deze algemene voorwaarden. 

3.  Bij het einde van de overeenkomst worden alle vorderingen van Gebri op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

4.  In geval va i total-loss van de Zaak, zware schade aan de Zaak of diefstal van de Zaak (waarbij de Zaak niet binnen 30 kalenderda-
gen na diefstal is teruggevonden) is Gebri gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook indien Gebri 
de overeenkomst beëindigt ingevolge dit artikel 5.4, is de Klant de resterende huurtermijnen verschuldigd aan Gebri. 

5.  De overeenkomst is zonder ingebrekestelling tussentijds onmiddellijk te ontbinden door Gebri waarbij zij zich weer in het bezit van 
de Zaak mag stellen, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of rechterlijke ontbinding is vereist, wanneer één van de 
volgende gebeurtenissen intreedt: 

a.  Zodra de Klant onderwerp is van een faillissementsaanvraag, een crediteurenakkoord, een sanerings- of surseanceverzoek of 
enig daarop gelijkend rechtsfiguur naar vreemd recht; 

b.  Zodra de Zaak of vermogensbestanddelen van de Klant onderwerp is van welke executoriale of bewarende maatregelen dan 
ook; 

c.  Indien de Klant in gebreke is of blijft met de tijdige en/of behoorlijke nakoming van een of meerdere bepalingen van de over-
eenkomst; 

d.  Vordering van de Zaak van overheidswege; 
e.  Opzegging door de verzekeraar van de verzekering met betrekking tot de Zaak, indien dit aan de Klant te wijten is en geen 

andere gerespecteerde verzekeraar de Zaak wenst te verzekeren; 
f.  Onwaarheidsgetrouwe opgave van de Klant; 
g.  Overmacht. 

6.  Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Gebri 
onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of 
die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: 
stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van 



Gebri Handel & Verhuur B.V.
Stavorenweg 3
3771 NK Barneveld

btw
iban
kvk

e-mail
telefoon

NL8568 641 58 B01
NL 37 RABO 031 392 0877
67180205

info@gebriverhuur.nl
06 - 53 99 14 74
06 - 12 58 79 43 www.gebriverhuur.nl

Handtekening Klant (1) en Gebri (2)      (1)                  (2)

de website of andere technische storingen bij Gebri, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, 
vertraagde levering van bestelde voertuigen, materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van 
één of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen. Naast ontbinding is Gebri tevens gerechtigd om haar verplichtingen uit 
de overeenkomst op te schorten voor de duur van de periode van overmacht, zonder dat Gebri gehouden is tot enige schadever-
goeding. 

7.  Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst dient de Klant het gebruik van de Zaak onmiddellijk te staken. In geval van ont-
binding zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, dient de Zaak, zonder afwijkende instructies van Gebri, binnen twee weken geretour-
neerd te zijn. Instructies ziende op retournering dienen stipt te worden opgevolgd. 

8.  Gebri c.q. de door Gebri aan te wijzen personen zijn gerechtigd om, in geval van beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, 
het gebouw of terrein te betreden waar de Zaak zich bevindt, teneinde zich in het bezit van de Zaak te kunnen stellen. 

9.  De kosten voor het terugnemen van de Zaak (waaronder transportkosten), ook indien deze door Gebri worden gemaakt, zijn voor 
rekening van de Klant. 

10.  In geval van beëindiging van de overeenkomst door Gebri op grond van het bepaalde in dit artikel onder lid 5, is Gebri gerechtigd 
volledige vergoeding van kosten en schade te vorderen van de Klant en is de Klant verplicht deze kosten en schade volledig aan 
Gebri te voldoen. 

Artikel 6: Inlevering 

1.  Bij het einde van de overeenkomst dient de Klant de Zaak in te leveren bij het depot van Gebri in Barneveld, aan de Stavorenweg 
3, of op een nader door Gebri vast te stellen adres. De Zaak dient in dezelfde staat als opgenomen in de opleveringsrapportage te 
worden ingeleverd. Hiertoe zal bij inlevering een eindrapportage worden opgesteld. 

2.  Bij inlevering van de Zaak dient de Klant eveneens de bij oplevering meegeleverde kenteken documenten (indien van toepassing) 
en alle overige bescheiden met betrekking tot de Zaak, alsmede de oorspronkelijk door Gebri geleverde sleutels, in te leveren. Bij 
vermissing van genoemde bescheiden en/of objecten dient de Klant de kosten die daarmee verband houden, aan Gebri te betalen. 

3.  De Klant dient aan Gebri te betalen de extra schade die blijkt uit de eindrapportage en de kosten van waardevermindering die zijn 
ontstaan tijdens de huurperiode (anders dan normale slijtage en anders dan de afschrijving als genoemd in artikel 9.1 van deze 
algemene voorwaarden). 

Artikel 7: Betaling 

1.  Tenzij anders is overeengekomen zijn alle huurprijzen gebaseerd op materiaalgebruik van 40 uur per week. De huurprijs is maande-
lijks verschuldigd en dient voor het einde van de betreffende maand aan Gebri te zijn voldaan. 

2.  De overeengekomen huurprijs is exclusief BTW, kosten voor het oplever- en eindrapport, invoerrechten en eventueel overige 
plaatselijke belastingen en overige kosten en heffingen, die alle door de Klant gedragen warden. Als Gebri bedragen van die aard 
voorschiet ten behoeve van de Klant, dan is de Klant verplicht het voorgeschoten bedrag onmiddellijk aan Gebri te voldoen nadat 
laatstgenoemde deze aan Klant heeft opgegeven. De Klant is eveneens verplicht om op eerste vordering van Gebri zekerheid te 
stellen in de vorm van een waarborgsom dan wel anderszins, voor al hetgeen de Klant aan Gebri verschuldigd is of zal worden. De 
hoogte van de zekerheid bedraagt ten minste een enkele huurtermijn of een veelvoud ervan. Deze zekerheid wordt binnen een 
week nadat de Klant het eindrapport heeft ontvangen gerestitueerd aan de Klant, na aftrek van al hetgeen de Klant dan nog ver-
schuldigd mocht zijn aan Gebri. 

3.  De Klant komt geen enkele bevoegdheid tot verrekenen of opschorten toe. Bij iedere betalingsachterstand is Gebri gerechtigd de 
Zaak onmiddellijk op te eisen en is de Klant gehouden alle medewerking aan onmiddellijke terug levering te verlenen. 

4.  Wanneer de Klant niet binnen vier weken na factuurdatum aan haar betalingsverplichting voldaan heeft, is Gebri gerechtigd de 
wettelijke handelsrente conform art. 6:119a BW in rekening te brengen. Indien Gebri het door haar gevorderde in rechte moet incas-
seren mag zij het gevorderde verhogen met 15% administratiekosten. Alle door Gebri gedragen gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten komen ten laste van de Klant. 
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Artikel 8: Gebruik van de Zaak 

1.  De Zaak mag uitsluitend door bevoegd en daartoe gecertificeerd personeel bediend worden volgens de instructies van de fabrikant 
zoals deze bijvoorbeeld kenbaar zijn uit de handleiding of uit de op de Zaak aangebrachte instructies, uit toepasselijke regelgeving 
en naar goed gebruik. 

2.  Uitgangspunt is dat de Zaak 40 uur per week gebruikt kan worden door de Klant. Indien het gebruist met [20%] of meer wordt over-
schreden, dan is de Klant extra huur verschuldigd, te berekenen pro-rata. Voor mobiele kranen geldt een maximale actieradius van 
20.000 kilometer per jaar. Indien deze afstand naar verhouding binnen een huurperiode is overschreden, dan is de Klant extra huur 
verschuldigd ten bedrage van EURO 5 per extra gereden kilometer. 

3.  Geen der instructies, handleidingen of enige andere informatie die met de Zaak is aangeleverd is uit te leggen als enige garantie 
gegeven door Gebri. Gebri garandeert op geen enkele wijze dat de Zaak geschikt is voor het gebruik dat de Klant hiervan wenst te 
maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 

4.  De Klant mag alleen na Gebri’s schriftelijk verkregen toestemming daartoe, tot enige reparatie aan de Zaak overgaan, tenzij het gaat 
om zeer kleine reparaties. Leidend daarbij is dat Gebri zich zelfstandig dient te kunnen vergewissen van de aard van de schade en 
of de in te schakelen monteurs erkend zijn en of de reparaties volgens de geldende richtlijnen en regelingen zullen worden uitge-
voerd. 

5.  Het is de Klant verboden om zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebri de Zaak buiten het geografische 
gebied te brengen dat in de overeenkomst is benoemd. Het is de Klant tevens verboden om zonder daaraan voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van Gebri de Zaak op of in de nabijheid van de zee te gebruiken. 

6.  Slijtage aan de banden of pads (indien de Zaak rupsbanden heeft) is voor rekening van de Klant indien dit extreme slijtage betreft. 
De Klant is dan verplicht bij terug levering zorg te dragen voor banden of pads van dezelfde kwaliteit als de vervangen banden of 
pads, die tenminste aan het door Gebri opgegeven percentage of profieldiepte voldoen, can wel om de kosten te dragen voor nieu-
we banden of pads die Gebri aan zal schaffen. 

Artikel 9: Verplichtingen van Gebri, aansprakelijkheid en vrijwaring 

1.  Gebri draagt de kosten van de gewone afschrijving van de Zaak die optreedt gedurende de huurperiode, bestaande uit gebruike-
lijke slijtage die optreedt enkel bij deskundig gebruik binnen de geldende 40 uur per week en, indien van toepassing, binnen de 
maximale belasting van 20.000 kilometer per jaar. 

2.  Gebri draagt er zorg voor dat de Zaak bij aanvang van de overeenkomst gereedstaat voor vervoer in de zin van “Ex Works”(INCO-
TERMS 2010). Overige (vervoers)kosten en -risico zijn voor rekening van de Klant, ook als Gebri voor het vervoer zorgdraagt. In dit 
laatste geval handelt Gebri als expediteur in de zin van afdeling 8.2.3 van het Burgerlijk Wetboek 

3.  Gebri is verplicht zich in te spannen om binnen een maand na terug levering van de Zaak aan de Klant het eindrapport toe te zen-
den. 

4.  Gebri is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade van de Klant of derden, geleden en ontstaan door 
het gebruik van de Zaak, behoudens opzet of grove nalatigheid van Gebri. 

5.  Gebri is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden, en/of het niet (tijdig) leveren van zaken of diensten 
door derden, tenzij de oorzaak daarvan is te wijten aan opzet of grove nalatigheid van Gebri. 

6,  De Klant vrijwaart Gebri en zal Gebri te allen tijde gevrijwaard houden tegen alle aanspraken en/of vorderingen die derden tegen 
Gebri aanhangig of geldend zouden kunnen maken, voortvloeiend uit of verband houdend met de eigendom, het bezit, het ge-
bruik, of het leasen van de Zaak, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Gebri. 

Artikel 10: Verplichtingen Klant 

1.  De Klant draagt er zorg voor dat gedurende de huurperiode erkende monteurs periodiek onderhoud plegen aan de Zaak volgens 
het onderhoudsschema van de fabrikant van de Zaak. De Klant zorgt dat dit onderhoud wordt vastgelegd in het met de Zaak mee-
geleverde kraanboek. Kosten van dit onderhoud zijn voor de Klant, tenzij anders overeengekomen. 
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2.  Het feit dat de Zaak in verband met reparatie en/of onderhoud niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsver-
plichtingen van de Klant jegens Gebri. Gebri is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Klant als gevolg van het feit dat de 
Zaak niet kan worden gebruikt, tenzij dit het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Gebri. 

3.  De Klant dient de checklists voor het periodieke onderhoud en de periodieke keuringen van de Zaak maandelijks (in de eerste week 
van de opvolgende maand) toe te zenden aan Gebri en bij het eindigen van de overeenkomst. Indien reparaties door derden heb-
ben plaatsgevonden, dient de Klant de betreffende facturen direct (in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van die factuur) toe 
te zenden aan Gebri., Indien de Klant niet voldoet aan hetgeen in dit artikel 10.3 is bepaald, is de Klant per dag (waarbij een deel van 
een dag als volledige dag wordt aangemerkt) een bedrag verschuldigd aan Gebri van EUR 150. 

4.  De Klant dient eenmaal per jaar en bij het eindigen van de overeenkomst de onderhoudshistorie van de Zaak in te leveren waarbij 
met betrekking tot posten die een waarde van EUR 1.000 overstijgen, de gespecificeerde facturen worden overgelegd. Bij gebreke 
hiervan is de Klant per dag (waarbij een deel van een dag als volledige dag wordt aangemerkt) een bedrag verschuldigd aan Gebri 
van EUR 150. 

5.  De Klant dient ten gunste van Gebri zorg te dragen voor volledige verzekering van de Zaak (cascoverzekering) tegen zowel schade 
aan de Zaak zelf als schade aangericht door de Zaak of het gebruik ervan (WA-verzekering). Ook dient de Klant zorg te dragen voor 
de vervoersverzekering op gelijke wijze. Ten aanzien van een Zaak die een kenteken voert, is de Klant tevens verplicht een verze-
kering die voldoet aan de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering) af te sluiten. Het minimale verze-
kerde bedrag van de Zaak zal EUR 6.000.000 per gebeurtenis bedragen in geval van schade aan personen en EUR 3.000.000 per 
gebeurtenis in geval van schade aan zaken. Het bestaan van bovengenoemde verzekeringen ontslaat de Klant niet van haar eigen 
aansprakelijkheid jegens Gebri. Met betrekking tot bovenstaande verzekeringen zal de Klant zorgen dat Gebri in de verzekeringspo-
lis die de Klant afsluit, wordt opgenomen als medeverzekerde. 

6.  De verzekeringsdocumentatie wordt door de Klant op eerste verzoek in kopie aan Gebri verschaft. Indien blijkt dat de Zaak niet ver-
zekerd of onderverzekerd is mag Gebri de overeenkomst onmiddellijk beëindigen (zie artikel 5 lid 5c van deze algemene voorwaar-
den) of zelf voor de aanvullende verzekering zorgdragen op kosten van de Klant. 

7.  De Klant mag de Zaak niet onderverhuren, in gebruik geven, in zekerheid geven, anderszins vervreemden of juridisch bezwaren 
in de meest ruime betekenis des woords zonder daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming van een statutair bestuurder van 
Gebri verkregen te hebben. 

8.  De Klant dient inspecteurs of monteurs zijdens Gebri ingeschakeld te allen tijde volledige toegang tot de Zaak te bieden en zij ga-
randeert daartoe ook toegang tot het terrein waar de Zaak zich bevindt. 

Artikel 11: Schade/diefstal 

1.  In geval van schade aan, diefstal van of schade veroorzaakt door de Zaak dient de Klant binnen 24 uur na het ontstaan c.q. ontdek-
ken Gebri hiervan op de hoogte te brengen. 

2.  De Klant dient aan Gebri binnen 72 uur na het ontstaan c.q. ontdekken van de schade verklaringen van getuigen of andere beschei-
den die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen alsmede een volledig ingevuld schadeaangifteformulier in tweevoud. 

3.  De Klant dient aangifte te doen bij de politie en door de politie een proces-verbaal of politierapport te laten maken indien er sprake 
is van: 

 a.  Lichamelijk letsel; 
 b. Diefstal uit of van de Zaak; 
 c. Schade door een onbekende tegenpartij, zoals diefstal, vandalisme, etc.; 
 d. Onenigheid over de schuldvraag. 

4.  Direct na het ontstaan van de schade dient de Klant de Zaak voor schade-taxatie of reparatie aan een door Gebri aan te wijzen 
bedrijf aan te bieden. 

5.  Gebri is gerechtigd om alle schade op de Klant te verhalen, behalve wanneer deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan 
de zijde van Gebri. 
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Handtekening Klant (1) en Gebri (2)      (1)                  (2)

Artikel 12: Informatieplicht 

1.  De Klant verplicht zich om Gebri onmiddellijk in kennis te stellen van alle aanspraken van derden op de Zaak alsmede van (drei-
gende) beslaglegging op of inbeslagneming door justitie of de fiscus van de Zaak, onder overlegging van alle ter zake dienende 
bescheiden. Voort verplicht de Klant zich om derden, die enige aanspraak op de Zaak geldend wensen te maken, van de rechten 
van Gebri in kennis te stellen. 

2.  De Klant verplicht zich elke adreswijziging binnen 3 kalenderdagen aan Gebri schriftelijk te berichten. 

Artikel 13: Zekerheidsrechten, incasso en eigendom  

a.  Het is de Klant bekend dat op alle zaken die Gebri aanbiedt, door Gebri ten gunste van derden zekerheidsrechten gevestigd zijn of 
kunnen worden, ongeacht of de Zaak zich onder Gebri of onder de Klant bevindt. Het is de Klant ook bekend, en voor zover nodig 
stemt zij er mee in, dat eigendom van een Zaak ook bij een leasemaatschappij kan berusten en dat zij gehouden kan worden om de 
Zaak op eerste verzoek van de lease-eigenaar af te geven, zonder dat de Klant zich daarbij op enig retentierecht of ander recht kan 
beroepen, indien en zodra de leasemaatschappij afgifte van de Zaken vordert op grond van niet nakoming van de verplichtingen 
door Gebri jegens de leasemaatschappij. Als gevolg van deze opeising van een Zaak door de lease-eigenaar wordt de onderhavige 
overeenkomst (voor zover mogelijk van rechtswege) met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte aan of terugname van de Zaken 
door de leasemaatschappij dient te geschieden op een door de leasemaatschappij aangegeven locatie in Nederland en de Klant 
verplicht zich om daar volledige medewerking aan te verlenen. 

b.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 BW uit. 
c.  Partijen kunnen dit derdenbeding niet herroepen. 

Artikel 14: Conversiebepaling 

Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen 
door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van 
kracht. 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1.  De rechtsverhouding tussen Gebri en de Klant is onderworpen aan Nederlands recht. 

2.  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepas-
sing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen warden beslecht overeenkomstig het 
Arbitrage reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 

3.  Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. 

4.  Het scheidsgerecht zal worden benoemd volgens de lijstprocedure. 

5.  De plaats van arbitrage zal zijn Rotterdam (Nederland). De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal, tenzij de Klant is ge-
vestigd in Nederland, in welk geval de procedure zal warden gevoerd in de Nederlandse taal. 

6.  Het scheidsgerecht zal beslissen als goede personen naar billijkheid. 

7.  Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding, zoals voorzien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlij-
ke Rechtsvordering en artikel 39 van het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, is uitgesloten. 
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