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Huurvoorwaarden CAD-apparatuur 

Artikel 1 

Het CAD-station moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder zal geen informatie met 

betrekking tot het CAD-station (software inbegrepen) aan derden verstrekken, noch het CAD-station of enig 

onderdeel daarvan zonder schriftelijke toestemming van DENTA aan derden ter beschikking te stellen. De huurder 

verklaart het CAD-station in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van 

de huur aan DENTA  te zullen teruggeven. Dit houdt onder meer in dat het CAD-station vrij is van enig virus en 

derhalve ook zonder virus aan DENTA wordt teruggegeven. 

Artikel 2 

De kosten voor het herstel van schade, veroorzaakt door c.q. verwijtbaar aan huurder, dit ter beoordeling van 

Denta, zijn ten laste van huurder. De huurder is verplicht het CAD-station bij een solide maatschappij tegen alle 

verzekerbare schade (o.a. brand, diefstal) te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan DENTA. Bij 

schade als zodanig hier beschreven aan geleverd huursysteem zal DENTA volledig schadeloos gesteld worden 

door huurder, e.e.a. volgens nieuwwaarde. 

Artikel 3 

Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het CAD-station is niet toegestaan. 

Artikel 4 

De huurder mag het CAD-station niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van DENTA 

buiten het perceel van de vestiging van huurder waar het CAD-station door DENTA is afgeleverd. 

Artikel 5 

Denta zal zorgdragen voor de inzetbaarheid van het CAD-station d.w.z. noodzakelijk onderhoud en herstellingen 

worden, binnen 24 uur na melding van storing, op locatie uitgevoerd, overmacht voorbehouden. Indien herstel niet 

mogelijk is wordt,  binnen genoemde termijn een vervangend systeem ter beschikking gesteld. 

Artikel 6 

Het is de huurder niet toegestaan technische werkzaamheden of wijzigingen aan het CAD-station uit te voeren. 

Artikel 7 

Gedurende de huurtijd is alle risico van het CAD-station voor huurder; DENTA zal in geen geval voor enig 

zichtbaar of on¬zichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 8 

De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het CAD-station 

toegebracht of ontstaan (verlies of diefstal daaronder begrepen), ongeacht of deze het gevolg is van een 

toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet. 

Artikel 9 

Wanneer huurder in verzuim is de huur tijdig te betalen, wanneer door hem een of meer bepalingen van deze 

overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op 

huurders roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven 

CAD-station of een gedeelte daarvan, wanneer huurder surséance van betaling wordt aangevraagd, wanneer 

huurder in staat van faillissement geraakt of onder curatele wordt gesteld, heeft door het enkel verloop van de 

gestelde termijn, of door het enkel plaatsvinden van een van de opgesomde omstandigheden DENTA het recht te 
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zijner keuze, om zonder nadere sommatie óf te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen 

met kosten, óf de onderhavige huurovereenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan 

huurder te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter, en het CAD-station onverwijld weer tot zich te nemen, 

onverminderd het recht van DENTA om schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 10 

De huurder verbindt zich DENTA onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders 

roerende of onroerende zaken of op de overige onderhavige aan hem verhuurde roerende zaken, of een gedeelte 

daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surséance van betaling en ondercuratelestelling, alsmede 

om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige 

overeenkomst. 

Artikel 11 

De huurder verbindt zicht DENTA onverwijld in kennis te stellen van enigerlei achterstand bij betalingen die 

huurder verschuldigd mocht zijn aan de belastingdienst. Indien door het uitoefenen van het zogenaamde 

bodemrecht de belastingdienst beslag mocht leggen op het CAD-station verbeurt huurder een niet voor 

rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,-- voor elke dag dat het beslag voortduurt. 

Artikel 12 

DENTA is te allen tijde gerechtigd de ruimte waar het CAD-station zich bevindt te betreden teneinde het CAD-

station te inspecteren. 

Artikel 13 

Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke 

DENTA voor het gelden maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten. 

Artikel 14 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar 

aanleiding van deze overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe bevoegde rechter van de 

vestigingsplaats van DENTA. 

Artikel 15 

Installatie, aflevering en ophalen van onze CAD systemen is gratis bij een huurperiode langer dan 8 weken. Echter 

bij een huurperiode korter dan 8 weken wordt er  € 250,- excl. BTW aan service- en installatiekosten per systeem 

in rekening gebracht. 

 


