
GARDEN SENSE  
Algemene Voorwaarden Lopers, Palen, Koorden. 
 
Het goed: Lopers, palen en koorden. 
1.Overeenkomst 
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen het tarief zoals op de 
huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. 
De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de klant en 
de verhuurder de overeenkomst tekenen en gaat in naargelang het geval: bij afhalen, 
op het ogenblik dat de klant het gehuurde in ontvangst neemt bij Garden Sense. Bij 
bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt bij Garden Sense. 
Het goed wordt door de huurder opgehaald en weer teruggebracht op de 
Geeneindseweg 2 te Oirschot. Tenzij anders afgesproken. De huurder verplicht zich het 
goed uiterlijk op de dag dat de huurovereenkomst eindigt aan Garden Sense terug  te 
geven voor een afgesproken tijd, tenzij door de huurder voordien een verlenging is 
aangevraagd via de mail of telefonisch en deze verlenging is goedgekeurd door Garden 
Sense. De bepalingen van de huurovereenkomst blijven ook tijdens de verlengde 
huurtermijn van kracht. Bij het afhalen dient u zich te legitimeren en wordt onze 
huurovereenkomst getekend.  
2.Reserveren  
Het is mogelijk om bij Garden Sense goederen voor verhuur voor een bepaalde 
datum/data te reserveren. De klant en Garden Sense sluiten hiervoor dan eveneens 
een overeenkomst die de klant verplicht de goederen in de afgesproken periode te 
huren. 
3.Huurprijs 
Prijzen zijn per m² per dag. Voor de periode van een dag mag een klant het gehuurde 
24 uur behouden. Huurprijzen zijn excl. BTW en excl. transport. Offertes en prijslijsten 
zijn voor Garden Sense niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk werd bedongen. 
De kosten voor het te laat terugbrengen van de loper is 4 Euro per meter/dag. De 
kosten voor het te laat terugbrengen van de paaltjes is 5 Euro per dag/per stuk en het 
koord 4 Euro per dag/per stuk. Deze kosten zullen op de borg ingehouden worden. 
Borg bedraagt altijd 50% van het totale factuurbedrag tenzij anders afgesproken. 
Indien de verhuurartikelen vroeger worden terugbezorgd dan afgesproken, is geen 
restitutie van het huurbedrag mogelijk. 
4.Het goed 
De gehuurde artikelen is en blijft eigendom van Garden Sense. 
De huurder is niet toegestaan andere voorwerpen op de loper aan te brengen 
(spijkers, punaise en dergelijke) dan dubbelzijdig plakband of speciale pinnen die 
Garden Sense in haar assortiment heeft. De huurder is niet toegestaan plakband of 
andere voorwerpen aan de palen en koorde te bevestigen. Garden Sense heeft 
speciale bordjes voor op de palen in haar assortiment. 
5.Betaling 
Bij het ophalen of voor levering van het goed, dient de huurder het huurbedrag samen 
met de borg  in contanten te voldoen of minstens 2 dagen eerder op rekeningnummer 
NL11RABO 0159.761.670 t.n.v. Garden Sense, onder vermelding van uw naam, te 
hebben gestort.  
6.Incasso  
Bij niet tijdige betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, vanaf 14 dagen na factuurdatum over de onbetaalde som 1,5% rente 
per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Onder 
dezelfde voorwaarde is een vergoeding met een minimum van € 45,00 verschuldigd 
voor alle gemaakte kosten, buiten rechte, onverminderd de kosten die voortvloeien uit 
een eventuele rechtsprocedure, alsmede incasso en advocaatkosten. 
7.Aansprakelijkheid/Overmacht 
De huurder is verantwoordelijk voor de loper tijdens de huurperiode.  
De klant stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij 
Garden Sense terug te bezorgen in dezelfde staat als de klant het gehuurde goed heeft 
ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient de goederen gereinigd en op 
dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten te retourneren, zoals hij deze 
ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren wordt in rekening 
gebracht € 50,00 per uur. 
Bij verlies, diefstal of beschadigingen (bv kleurbeschadigingen of smeulgaatjes) aan de 
loper is er geen teruggave van uw borg en schoonmaakkosten. Schoonmaakkosten 
bedragen tot 10m² € 50,-. Elke m² meer kost € 2.50 aan schoonmaakkosten per m² 
extra. Wanneer er enige schade is ontstaan aan de loper dient u dat direct bij 
inlevering aan ons te melden. De huurder is verantwoordelijk voor de afzetpaaltjes en 
koorden tijdens de huurperiode. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de 
afzetpaaltjes bent u verplicht de nieuwwaarde van deze afzetpaaltjes (50 Euro per 
paaltje) aan Garden Sense te betalen. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de 
koorden bent u ook verplicht de nieuwwaarde van de koorden (20 Euro per koord) te 
betalen. De verhuurartikelen mogen niet uitgeleend of doorverhuur worden aan 
derden. Garden Sense kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na 
ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde 
goederen ter beschikking van de klant stelt. Indien de wederpartij een consument is, 
kan de door Garden Sense te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen. 
Onder overmacht wordt verstaan elke van Garden Sense wil onafhankelijke 
omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of 
elk geval waar een derde contractant van Garden Sense mede van aan de basis ligt. 
8.Terugbrengen  
Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij Garden Sense 
worden teruggebracht, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning 
geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De klant kan nooit eigenaar 
van het gehuurde goed worden. Indien de klant zich opzettelijk het gehuurde goed 
toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. Voor iedere dag 
vertraging in de teruggave van het gehuurde is de klant een vergoeding verschuldigd 
van tweemaal de huurprijs van een dag onverminderd het recht van Garden Sense op 

volledige schadevergoeding. De huurovereenkomst wordt hierdoor niet verlengd, 
hoewel het risico volledig bij de klant blijft.  
9.Schade/Verlies 
Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan Garden Sense te 
worden gemeld. De klant verplicht zich de schade aan het gehuurde goed t.g.v. 
zorgeloos c.q. foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of 
waardeloos maken van het gehuurde goed, het gehuurde goed alsmede onderdelen 
en/of toebehorend aan Garden Sense te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen 
nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van 
de klant om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan 
Garden Sense te vergoeden.  
Voor zoekgeraakt goed, waarvoor door Garden Sense reeds de nieuwwaarde aan de 
klant berekend is en dat later alsnog door de klant gevonden en teruggebracht wordt, 
dient de klant de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Garden Sense in 
mindering gebracht op de aan de klant terug te betalen nieuwwaarde. 
Garden Sense is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de klant, die 
ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant, behoudens een 
consument, zal Garden Sense vrijwaren voor eigen van derden op grond van schade in 
verband met het gehuurde goed.  
De klant wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het 
onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of 
toebehoren schuld heeft. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter 
voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de klant een 
teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep 
van een derde. De klant komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die 
voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem, of derden, te zullen 
betalen. 
10.Controle 
Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het goed in 
ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, mankementen of andere 
klachten zijn, dient de klant:  
A. direct telefonisch contact op te nemen met Garden Sense. Gebruik van de goederen 
heft het recht om te reclameren op.  
B. Indien de goederen door de expeditie van Garden Sense c.q. de expeditie van 
derden naar het bedrijf van Garden Sense dienen te worden teruggebracht, worden de 
goederen bij terugkomst in het bedrijf van Garden Sense gecontroleerd. Het 
meenemen van de goederen door de expeditie van Garden Sense of de expeditie van 
derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de klant bij de controle 
wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat de goederen bij Garden Sense terug zijn een 
afspraak maken over het tijdstip van telling. Als schade, verlies, niet schoonmaken of 
onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de klant daarbij aanwezig was, laat Garden 
Sense dit binnen 10 dagen (weekend en feestdagen niet meegerekend) nadat de 
goederen bij Garden Sense terug zijn schriftelijk of telefonisch weten. De klant krijgt 
dan 48 uren de tijd om bij Garden Sense tevens de schade te komen vaststellen. Indien 
de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade 
beschouwd. Garden Sense kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan 
en alle kosten aan de klant berekenen.  
C. Beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, 
worden gedurende ten hoogste 12 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd 
wordt ter beschikking van de klant gehouden. 
Garden Sense is niet aansprakelijk voor door derden aangerichte schade aan het goed. 
Garden Sense raad u dan ook aan de loper aan de ondergrond vast te plakken met 
dubbelzijdig tape (bij Garden Sense te verkrijgen)  of speciale pinnen (bij ons te 
verkrijgen). De huurder kan op geen enkele wijze Garden Sense aansprakelijk stellen 
voor schade of ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van één of meerdere van 
onze huurobjecten. 
11.Expertise  
De door Garden Sense gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van 
schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen rechtstreeks 
voor rekening van de huurder. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat 
bij een door Garden Sense geschat schadebedrag van € 1000,- of meer expertise op 
kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door Garden Sense aangewezen 
erkend expertisebureau en bij een schade beneden €1000,- expertise wordt 
uitgevoerd door Garden Sense. 
12.Annuleren 
De klant kan de overeenkomst die hij met Garden Sense heeft gesloten, na reservering 
van het gehuurde goed en voor het ingaan van de huurtermijn, niet laten doorgaan. 
Gebeurd dit voor 10 werkdagen voor aanvang van de huurperiode, kan dit kosteloos. 
Binnen 10 -5 werkdagen voor aanvang van huurperiode bedragen de kosten 50% van 
het totale factuurbedrag. Wordt het geannuleerd in 4-0 werkdagen voor aanvang van 
huurperiode bedragen de kosten 75% van het totale factuurbedrag. De klant dient 
Garden Sense schriftelijk of telefonisch in kennis te stellen van het feit, dat hij de 
huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan.  
13.Risico/laden lossen 
 De klant draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door 
hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De 
klant is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming 
met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor 
klanten die de goederen door Garden Sense aangeleverd krijgen in containers en zelf 
lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat 
er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de 
lading. Immers, bij oplading wordt Garden Sense niet geacht de goede lading met het 
oog op transport te controleren gezien de controle in het bedrijf van Garden Sense 
gebeurt. Indien op verzoek van de klant bij het laden/lossen van het gehuurde gebruik 
wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Garden Sense, geschiedt dit 
geheel voor eigen risico van de klant.  


