
   
 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk 

de METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals gedeponeerd bij de rechtbank van Rotterdam. Deze voorwaarden zijn 

te downloaden op onze website(s) 

 

Verhuurvoorwaarden Steekflens B.V. en Flangebreaker B.V. 

 

Artikel 1: Geldende voorwaarden  

In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de aanvullende voorwaarden op de door Steekflens 

B.V. of Flangebreaker B.V. gehanteerde metaalunievoorwaarden omschreven. Samen worden deze 

benoemd als de voorwaarden en vormen zij onderdeel van de overeenkomst. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid  

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Steekflens B.V. en Flangebreaker 

B.V. en aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.  

 

Artikel 3: Huurperiode  

3.1 Huurprijs is prijs per werkweek. Minimale huurperiode 1 week.  2 dagen  in de nieuwe werkweek 

wordt aangerekend als 1/2 week. Langer is 1 nieuwe week. 

3.2 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer 

specifiek:  

A. indien is bedongen dat wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt 

ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door Steekflens B.V. of Flangebreaker B.V. aan de 

wederpartij wordt overhandigd;  

B. indien is bedongen dat Steekflens B.V. of Flangebreaker B.V. de aflevering van het gehuurde 

verzorgt: op het tijdstip waarop Steekflens B.V. en Flangebreaker B.V. het gehuurde op de 

overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, 

is de overeengekomen einddatum indicatief.  

De huurtermijn eindigt feitelijk:  

3.3 Einde huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer 

specifiek:  

A. indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie 

retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan Steekflens B.V. of 

Flangebreaker B.V. is overhandigd. 

B. indien is bedongen dat Steekflens B.V. of Flangebreaker B.V. het ophalen van het gehuurde 

verzorgt: 2 dagen na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij. Indien bij 

ophalen niemand aanwezig is heeft Steekflens B.V. of Flangebreaker B.V. het recht om het gehuurde 

mee terug te nemen.  

3.4 Transporten van en naar een Steekflens B.V. of Flangebreaker B.V. magazijn zijn voor kosten van 

wederpartij.   
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Artikel 4. Schade of vermissing 

4.1 Verhuur van Steekflens producten. 

Hiermee wordt bedoeld alle producten zoals vermeld op de website www.Steekflens.nl 

Bij vermissing of beschadiging worden berekend volgens prijzen www.steekflens.nl of 

www.easyflange.com  -/- 30% ongeacht huurperiode 

4.2  Verhuur van Flangebreaker producten.  

Bij totstandkoming van de overeenkomst zal in de orderbevestiging de vervangingswaarde van de 

producten worden genoemd. Vermissingen of beschadigingen worden berekend volgens deze 

vervangingswaarde ongeacht huurperiode. 

 

Artikel 5. Retourbepalingen 

 

5.1. Wederpartij garandeert dat geretourneerde producten schoon en vrij van enige vervuiling of 

product contaminatie zijn. 

 

5.2 Specifiek bij Flangebreaker producten zijn de zachte pakkingen verwijderd vóór reiniging en 

komen de NIET retour met de producten. 

 

5.3 Steekflens B.V. of Flangebreaker B.V. heeft het recht gecontamineerde/vervuilde producten te 

weigeren. Wederpartij heeft dan 3 dagen de tijd om de producten op de juiste wijze aan te leveren. 

Indien dit niet gebeurt binnen gestelde termijn dan heeft Steekflens B.V. of Flangebreaker B.V. het 

recht de producten als “verloren” te beschouwen en te behandelen zoals vermeld in artikel 4 schade 

of vermissing. 

 


