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Deze voorwaarden zijn een uitbreiding op de Voorwaarden van ITSD 
B.V. en van toepassing indien klant betreffende diensten en of 
producten afneemt. De bepalingen van deze voorwaarden zijn 
onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van de Algemene 
Voorwaarden van ITSD B.V. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen 
van de Algemene Voorwaarden van ITSD B.V en de bepalingen van de 
onderhavige voorwaarden, prevaleren deze laatste. 

 
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig blijkt of wordt 
vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. 
Iedere eventueel nietige of vernietigde bepaling kan door ITSD B.V. 
terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel 
mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of 
vernietigde bepaling benadert. 

 
VERHUUR APPARATUUR  
1.1 De verhuurovereenkomsten tussen ITSD B.V. en wederpartij hebben 
in beginsel een gelimiteerde duur. De van ITSD B.V. gehuurde goederen 
dienen direct bij ontvangst door of zijdens wederpartij gekeurd te 
worden op onder meer, maar daartoe niet beperkt de compleetheid, 
beschadigingen en functionaliteit. Indien er sprake is van de hiervoor 
bedoelde tekortkoming dient wederpartij dit terstond uitdrukkelijk 
schriftelijk binnen één werkdag schriftelijk aan ITSD B.V. te melden. 
Blijft wederpartij hierop in gebreke, dan kan hij zich er nadien niet meer 
op beroepen en wordt wederpartij geacht het gehuurde in goede staat 
te hebben ontvangen. 
 
1.2 ITSD B.V. garandeert op geen enkele wijze de compatibiliteit van het 
gehuurde met andere apparatuur, programmatuur of andere 
materialen en/of de bruikbaarheid voor het door de wederpartij 
beoogde doel. 
 
1.3 ITSD B.V. is gerechtigd om voorafgaand aan de verhuur een borg te 
vragen. Het borgbedrag mag nimmer door de wederpartij worden 
gebruikt voor verrekening van andere verplichtingen met inbegrip van 
nog niet voldane huurpenningen die hij op ITSD B.V. heeft, tenzij dit 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
1.4 Het is wederpartij niet toegestaan om reparaties en/of onderhoud 
aan de van ITSD B.V. gehuurde goederen door derden te laten 
verrichten, tenzij ITSD B.V. daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming 
voor heeft verleend. 
 
1.5 Bij constatering van een defect, schade, diefstal, vermissing, molest 
en (dreigend) beslag dient wederpartij ITSD B.V. terstond op de hoogte 
te stellen, het gebruik te staken en de aanwijzingen van ITSD B.V. op te 
volgen. 
 
1.6 Wederpartij is in geval van, vermissing, diefstal of molest 
aansluitend op de constatering verplicht om, naast het genoemde in 
1.16 van deze appendix, aangifte te doen bij de politie en een kopie van 
het proces-verbaal direct na ontvangst aan ITSD B.V. te overleggen. 
 
1.7 Bij constatering door en of/zijdens ITSD B.V. van overtreding door 
wederpartij als hiervoor bij 1.4, 1. 5 en 1.6 van deze appendix is 
bepaald heeft ITSD B.V. het recht wederpartij daarvoor een boete op te 
leggen van maximaal Euro 2.500,00 (tweeduizend en vijfhonderd Euro) 
per overtreding. Dit onverminderd het recht de overeenkomst al dan 
niet buitengerechtelijk geheel of partieel te ontbinden met het recht op 
verhaal van schade. 
 
1.8 Bij verlies, diefstal, molest of anderszins door oorzaken buiten 
normaal gebruik van de aan wederpartij verhuurde goederen is ITSD 
B.V. gerechtigd om de nieuwwaarde daarvan, dan wel de nieuwwaarde 
van de vervangende goederen, in het geval de oorspronkelijke 
goederen niet meer dan wel niet meer courant leverbaar zijn, bij 
wederpartij als direct geleden schade in rekening te brengen. Dit 
onverminderd de eventueel aan ITSD B.V. overige toekomende rechten 
uit hoofde van gevolgschade. 
 

1.9 Blijft wederpartij ten aanzien van het hier bij 1.16 en 1.17 in deze 
appendix gestelde in gebreke, dan is hij eveneens aansprakelijk voor 
alle gevolgschade die deze omissie bij en/of zijdens ITSD B.V. 
teweegbrengt. 
 
1.10 Wederpartij dient tijdig zorg te dragen voor een adequate 
verzekering, die hij op eerste verzoek van ITSD B.V. aan haar kan 
overleggen. 
 
1.11 Indien op enig moment bij wederpartij tijdens de huur blijkt, dat 
om het even welke reden er op de door hem gehuurde informatie 
dragende goederen nog informatie aanwezig is die niet voor 
wederpartij bestemd is, dan dient wederpartij ITSD B.V. daarvan direct 
in kennis te stellen en medewerking aan ITSD B.V. te verlenen om de 
betreffende informatie te kunnen verwijderen. Wederpartij zal alsdan 
de betreffende informatie vertrouwelijk behandelen en niet 
verspreiden. 
 
1.12 ITSD B.V. heeft gedurende de duur van de huur te allen tijde het 
recht om de toestand en de wijze van het gebruik door wederpartij te 
controleren. Wederpartij dient op eerste verzoek van ITSD B.V. 
onverwijld en onbelemmerd toegang tot de gehuurde goederen te 
verlenen. 
 
1.13 Wederpartij vrijwaart ITSD B.V. van alle gevolgen met betrekking 
tot het niet naleven van voorwaarden al dan niet in licentievorm van 
aan de gehuurde goederen gekoppelde programmatuur/software. 
 
1.14 De door wederpartij gehuurde goederen verblijven tot het 
moment dat hij de goederen weer aan ITSD B.V. heeft overhandigd en 
deze de retour gekomen huurgoederen heeft gecontroleerd voor 
rekening en risico van de wederpartij, met inbegrip van alle defecten 
en/of beschadigingen. 
Wederpartij is niet alleen aansprakelijk voor de kosten van herstel, 
maar ook voor de directe- en indirecte schade die ITSD B.V. daardoor 
lijdt. Uitzonderingen op het voornoemde zijn defecten en 
beschadigingen als gevolg van een aantoonbaar aan ITSD B.V. toe te 
rekenen tekortkoming. 
 
1.15 Indien ITSD B.V. op enig moment als gevolg van het door haar 
geconstateerde, ter zake het door wederpartij van ITSD B.V. gehuurde, 
tot reparatie, onderhoud en/of support moet overgaan zijn eveneens in 
aanvulling de voorwaarden als genoemd bij de appendix reparatie/ 
onderhoud/ support van toepassing. Daar waar het door ITSD B.V. 
geconstateerde het gevolg is van een aan ITSD B.V. toe te rekenen 
gebrek zal ITSD B.V. dit gebrek binnen een redelijke termijn verhelpen, 
ofwel het betreffende goed vervangen, dan wel crediteren zulks te 
harer keuze. ITSD B.V. is voor de omstandigheden als voornoemd en de 
daaruit voortvloeiende gevolgen voor en/of zijdens wederpartij op geen 
enkele wijze en in geen enkele vorm jegens en/of zijdens wederpartij 
aansprakelijk. 
 
1.16 Het is wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming 
van ITSD B.V. niet toegestaan, om bij de gehuurde goederen 
veranderingen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet 
beperkt, optisch, esthetisch en/of functioneel. Indien er wel door 
wederpartij zonder de voornoemde instemming veranderingen zijn 
aangebracht, dan heeft ITSD B.V. het recht om de huurovereenkomst 
tussentijds, geheel of partieel al voorgerechtelijk te ontbinden met 
behoudt van alle financiële rechten die zij anders aan de litigieuze 
overeenkomst mocht ontlenen. 
ITSD B.V. heeft het recht om als gevolg van voornoemd handelen door 
wederpartij, alle op welke wijze en in welke vorm dan ook door haar 
geleden en/of te lijden schade op wederpartij te verhalen. 
 
1.17 Het is wederpartij niet toegestaan om de door hem van ITSD B.V. 
gehuurde goederen en of ten behoeve van de huur van ITSD B.V. 
verkregen materialen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van ITSD B.V. buiten de landsgrenzen te brengen. Het is wederpartij 
evenmin toegestaan de van ITSD B.V. gehuurde goederen onder te 
verhuren, uit te lenen of anderszins in de macht van derden over te 
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dragen. 
 
1.18 Indien de financiële omstandigheden van wederpartij van dien 
aard zijn, dat er sprake is van een belastingachterstand in haar 
verplichtingen aan derden, dan dient wederpartij dit terstond en 
onverwijld aan ITSD B.V. te melden. Indien ITSD B.V. door een omissie 
van wederpartij ten aanzien van het hier in dit artikel genoemde schade 
lijdt, zulks naar haar oordeel, dan heeft zij het recht om deze op 
wederpartij te verhalen, waarbij de waarde van het gehuurde gelijk 
gesteld dient te worden aan de nieuwwaarde. 
 
1.19 Bij terugname van de verhuurde goederen, met inbegrip van 
software, programmatuur en dergelijke die informatie dragende 
eigenschappen bezitten is ITSD B.V. door en/of zijdens wederpartij op 
geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het verlies van de 
daarop aanwezige informatie. Evenmin is zij gehouden deze informatie 
op te slaan en/of te bewaren. 
 
1.20 ITSD B.V. heeft bij terugname het recht om, zonder ook maar op 
enigerlei wijze jegens wederpartij of zijdens wederpartij aansprakelijk 
gehouden te kunnen worden, op ieder haar gewenst moment, de 
daarop aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen 
en/of te vernietigen. 
 
1.21 Wederpartij dient er voor zorg te dragen, dat ITSD B.V. bij 
terugname van deze goederen over de benodigde toegangscodes zoals 
onder meer gebruikersnamen en wachtwoorden beschikt. Blijft 
wederpartij hierop in gebreke, dan is ITSD B.V. gerechtigd voor iedere 
dag dat deze omstandigheid voortduurt per dag de daghuur van het 
betreffende goed bij wederpartij in rekening te brengen, zonder dat 
daartoe de wederpartij in verzuim en/of in gebreke gesteld behoeft te 
worden. Dit onverminderd haar recht om alle door haar geleden en/of 

te lijden schade op wederpartij te verhalen. 
 
1.22 Bij een verhuurovereenkomst met een koopoptie kan wederpartij 
van die koopoptie slechts gebruik maken wanneer hij aan al zijn 
verplichtingen voortvloeiend uit die (ver)huurovereenkomst heeft 
voldaan. 
 
1.23 Bij annulering van de verhuurovereenkomst door wederpartij tot 7 
dagen voor aanvang van de huurperiode is wederpartij ITSD B.V. 50% 
van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Bij annulering 
van de verhuurovereenkomst door wederpartij binnen 6 dagen voor 
aanvang van de huurperiode is wederpartij ITSD B.V. 100% van de 
totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Annulering van de 
verhuurovereenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.  
 
1.24 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de 
financiële verplichtingen gedurende de resterende periode dat de 
eerder gesloten overeenkomst voortduurt na te komen, zonder dat 
wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.  
 
1.25 De door wederpartij van ITSD B.V. gehuurde apparatuur dient door 
wederpartij direct aan het einde van de duur van de huurovereenkomst 
in dezelfde staat als op het moment van aanvang van de huur aan ITSD 
B.V. te worden overhandigd op het zakenadres van ITSD B.V. dan wel 
op een andere door ITSD B.V. te bepalen bedrijfslocatie.  
 
1.26 Voor iedere dag dat het gehuurde na beëindiging van de 
verhuurovereenkomst nog niet door wederpartij aan ITSD B.V. is 
overhandigd is ITSD B.V. gerechtigd wederpartij daarvoor een daghuur 
in rekening te brengen, zonder dat daartoe de wederpartij in verzuim 
en/of in gebreke gesteld behoeft te worden.

 
 
 


