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Heart Start Total Lease (Huur) voorwaarden 
 

Definities: 

Verhuurder: ProCardio BV, gevestigd op de Vlierberg 4-5b, 3755 BS te Eemnes 

Huurder: de gebruiker en beheerder van de door Verhuurder ter beschikking gestelde AED 

AED: Automatische Externe Defibrillator 

Systeemprogrammatuur:  De bij aflevering op de AED aanwezige software en hardware zoals deze door de fabrikant van de AED is geleverd en ingesteld. 

 

 

1. Toepasselijkheid  

Deze algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Verhuurder en Huurder, waaronder aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen 

en (Huur)overeenkomsten met betrekking tot alle varianten van de door Verhuurder aangeboden AED, voor zover van deze voorwaarden niet door Verhuurder 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

Indien een of meerdere bepalingen in deze Huurvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige 

bepalingen van deze Huurvoorwaarden volledig van toepassing.  

Indien Verhuurder niet steeds strikte naleving van deze Huurvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Verhuurder 

in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Huurvoorwaarden te verlangen. 

 

2. AED / eigendom  

2.1 Huurder verklaart de AED conform de door hem gewenste specificatie, zonder (zichtbare) gebreken en in geheel bedrijfswaardige staat te hebben ontvangen.  

2.2 De AED blijft eigendom van Verhuurder. De Huurder is niet bevoegd tot vervreemding of bezwaring van de AED. De Huurder zal bovendien al hetgeen doen dat 

redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verhuurder veilig te stellen. Indien derden rechten op de onder eigendomsvoorbehoud 

geleverde AED willen doen gelden, dan is Huurder verplicht om Verhuurder daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.  

2.3 Huurder is niet bevoegd de Systeemprogrammatuur, bestemming of inrichting van de AED te veranderen, tekens op de AED aan te brengen dan wel herkenningstekens 

of nummers daarvan te verwijderen.  

2.4 Huurder is verplicht de AED goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken of te laten gebruiken overeenkomstig de specificaties en 

bedieningsvoorschriften. 

2.5 Verhuurder heeft het recht de AED op eigen initiatief te vervangen voor een andere (zoveel mogelijk identieke of gelijkwaardige) AED. 

 

3. Contractduur, Verlenging, Opzegging en Annulering  

Er bestaan 2 soort Huurovereenkomsten: Bepaalde Tijd en Onbepaalde Tijd 

3.1 De huurovereenkomst  voor Bepaalde Tijd wordt afgesloten voor een periode die tussen beide partijen wordt vastgelegd. 

De gehele huursom wordt vermeerderd met BTW bij aflevering in rekening gebracht.  

Huurder zorgt voor retournering van de AED uiterlijk op de laatste dag van de Overeenkomst 

Indien de AED niet uiterlijk op deze dag door Verhuurder is ontvangen, wordt de oorspronkelijke overeenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode en tegen 

dezelfde voorwaarden.  

Indien Huurder tot 2 maal toe de AED niet uiterlijk op de laatste dag heeft geretourneerd zal deze Overeenkomst stilzwijgend worden omgezet in een Overeenkomst voor 

Onbepaalde Tijd. 

De voorwaarden voor retournering staan in Artikel 14. 

3.2 De huurovereenkomst voor Onbepaalde Tijd wordt per jaar afgesloten. 

Voor de bepaling van een deel van een jaar wordt een jaar op 365 dagen gesteld. 

3.3 Het contract/ de huurovereenkomst wordt na het verstrijken van de gestelde huurtermijn stilzwijgend verlengd voor de duur van 48 maanden, tenzij met zoveel 

woorden de overeenkomst schriftelijk tenminste 4 weken voor het einde van de huurperiode is opgezegd. Op iedere verlenging volgt opnieuw een stilzwijgende verlenging 

van 48 maanden tenzij 1 van partijen tenminste 4 weken voor het einde van de dan lopende verlengingsperiode schriftelijk heeft opgezegd.  

3.4 Wanneer annulering tenminste 7 dagen voor de ingangsdatum van onderhavige overeenkomst plaatsvindt, zullen geen kosten worden doorberekend. Daarna zal 100% 

van de totale huursommen worden doorberekend. Deze kosten zullen maximaal de huursommen over 3 maanden bedragen. Installatiekosten worden additioneel 

doorberekend voor zover deze door Verhuurder al zijn gemaakt.  

3.5 Indien de overeenkomst door Huurder correct is opgezegd zal deze beëindigd zijn nadat Verhuurder de AED heeft terug ontvangen. 

Verhuurder dient de AED uiterlijk 14 dagen na afloop van de overeenkomst terug te hebben ontvangen. Indien de AED niet door Verhuurder is ontvangen, wordt de 

oorspronkelijke overeenkomst alsnog stilzwijgend met 12 maanden verlengd. 

De voorwaarden voor retournering staan in Artikel 14. 

De datum waarop Verhuurder de AED heeft terugontvangen zal bepalend zijn voor terugbetaling van mogelijk te veel vooruit betaalde huur. 

Terugbetaling van dit mogelijk teveel betaalde zal uiterlijk 60 dagen na terugontvangt van de AED worden uitbetaald aan Huurder. Hiervoor zal, tenzij anders 

overeengekomen, de rekening worden gebruikt waar Huurder eerder de betaling vandaan verricht heeft. 

Indien Verhuurder overeenkomstig het gestelde in Artikel 14 kosten in rekening mag brengen zullen deze eerst met een mogelijke uitbetaling worden verrekend. 

 

4. Aflevering  

4.1 Aflevering geschiedt door Verhuurder op de locatie van Huurder. Huurder is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Verhuurder deze bij hem aflevert of 

doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.  

4.2 Indien Huurder afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, is Verhuurder gerechtigd de AED 

op te slaan voor rekening en risico van Huurder.  

4.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de aflevering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale 

termijn.  

4.4 Indien Verhuurder gegevens behoeft van de Huurder voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn pas aan op het moment dat Huurder deze 

juist en volledig aan Verhuurder ter beschikking heeft gesteld.  

4.5 De overeengekomen aflevertermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Verhuurder door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.  

4.6 Bij het afleveren van de AED kan het vertonen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) door Verhuurder worden verplicht. Indien Huurder een 

onderneming is, dan kan door Verhuurder een legitimatiebewijs worden verlangd van een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.  

 

5. Installatie 

5.1 Huurder zal de AED zelf installeren. Indien door Huurder gewenst, kan Verhuurder een installateur aanwijzen. De installatiekosten vallen buiten deze overeenkomst en 

zullen apart worden betaald aan de installateur.  
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6. Onderhoud 

6.1 De Verhuurder is verplicht tijdens de contractperiode service werkzaamheden te verrichten 

Deze service is inclusief: 

- Opnieuw bedrijfsklaar maken van de AED en First response kit na inzet 

- Gratis een (tijdelijk) vervangend toestel bij storing of reparatie 

- Nazorg voor hulpverlener na inzet van de AED 

- Arbeidsloon en voorrijdkosten 

- Elke 2 jaar een nieuwe electrode-cassette 

- Elke 4 a 5 jaar een nieuwe batterij 

6.2 De onderhoudswerkzaamheden betreffen het verrichten van werkzaamheden die nodig zijn voor de technische veiligheid en het ongestoord functioneren van de AED. 

6.3 De onderhoudswerkzaamheden worden verricht gedurende de normale werkuren van 09.00 tot 17.00, en zulks op normale werkdagen. 

 

7. Storingen 

7.1 Indien een AED een storing vertoont of is ingezet, dient de Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Verhuurder. Na telefonisch contact wordt besloten 

of de storing ter plaatse door Verhuurder wordt verholpen, of dat een vervangende AED aan de Huurder ter beschikking wordt gesteld voor de duur van de oplossing van 

de storing.  

7.2 Indien de storing veroorzaakt blijkt te zijn door Huurder zelf, worden de kosten voor reparatie (of vervanging) en arbeidsloon (inclusief reiskosten) in rekening gebracht. 

Hierbij moet b.v. gedacht worden aan, stoot-, val-, breek-, vloeistof en waterschade en schade veroorzaakt door niet-oordeelkundig gebruik. De beoordeling hiervan 

geschiedt door ter zake kundige medewerkers van ProCardio en de leverancier van de AED. 

7.3 Na inzet van de AED zullen de materiaalkosten voor het opnieuw bedrijfsklaar maken van de AED bij Huurder in rekening worden gebracht. 

Voor berekening van de kosten zal de algemene prijslijst van Verhuurder gehanteerd worden. 

7.4 Indien de storing niet door Huurder zelf is veroorzaakt, zal Verhuurder de AED kosteloos vervangen voor een andere (zoveel mogelijk identieke of gelijkwaardige) AED. 

 

8. Na Gebruik 

8.1 Indien de AED gebruikt is in een noodsituatie, dan zal Huurder onmiddellijk contact opnemen met Verhuurder voor controle door Verhuurder en/of door Verhuurder 

geautoriseerde service providers. Deze kosten zijn opgenomen in de huurprijs.  

8.2 Huurder is verplicht om, na gebruik van de AED in een noodsituatie, de AED veilig stellen zodat Verhuurder in staat wordt gesteld om de – in het apparaat opgeslagen - 

medische gegevens uit te lezen.  Deze kosten zijn opgenomen in de huurprijs. 

8.3 Indien bij gebruik van de AED de elektroden pads zijn geopend, moeten deze vervangen worden. In de huurprijs is 1 vervanging (na gebruik) per kalenderjaar 

opgenomen. Indien 2 of meer keer per jaar nieuwe elektroden pads moeten worden geleverd zijn deze voor rekening van huurder. Voor berekening van de kosten zal de 

algemene prijslijst van Verhuurder gehanteerd worden. 

8.4 Verhuurder zal uiterlijk binnen 48 uur (gerekend in werkdagen) na voornoemde melding van gebruik van de AED door Huurder: 

 De AED weer gebruiksklaar maken,  

of 

 De AED (tijdelijk) omwisselen voor een ruil exemplaar 

 De medische gegevens in de AED uitlezen 

 

9. Verplichtingen van Huurder 

9.1 De Huurder zal zorgvuldig, conform de bestemming en in overeenstemming met de garantievoorwaarden van de fabrikant met de AED omgaan. Het risico dat van de 

AED geen gebruik kan worden gemaakt komt voor rekening van de Huurder en ontslaat de Huurder dus niet van de verplichting tot doorbetaling van de termijnen. Dit 

geldt ook bij tenietgaan van de AED (waaronder ook verlies en diefstal) en bij zodanige schade dat naar het oordeel van de fabrikant en/of assuradeur reparatie als zinloos 

moet worden beschouwd. In dat geval zijn ineens opeisbaar de vervallen en nog niet betaalde termijnen, plus de vooraf gecalculeerde restwaarde van de AED.  

9.2 Huurder draagt tijdens de looptijd van de overeenkomst het risico voor de AED (en toebehoren) en zal deze voor eigen kosten ten gunste van de Verhuurder 

voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen alle risico’s (met name verlies en diefstal) terzake de AED (en toebehoren). De risico’s van niet of niet- toereikende 

verzekering zijn dan ook voor de huurder.  

9.3 De Huurder zal zelf geen reparaties aan de AED verrichten. Reparaties mogen uitsluitend door Verhuurder of door deze aan te wijzen derden worden uitgevoerd. In 

geval van service en/of onderhoud aan de AED door Verhuurder, is Huurder verplicht aanwezig te zijn op het daarvoor afgesproken tijdstip. Mocht Huurder zich niet aan 

deze verplichting houden, dan zullen de kosten van de service / het onderhoud aan Huurder in rekening worden gebracht.  

 

10. Boete beding 

10.1 Indien Huurder de AED op eerste verzoek niet aan Huurder kan overleggen, of indien met de overlegde AED niet zorgvuldig, conform de bestemming en in 

overeenstemming met de garantievoorwaarden van de fabrikant met de AED is omgegaan, of indien Huurder een derde onderhoud aan de AED of materiaallevering aan 

de AED heeft laten uitvoeren mag Verhuurder direct het eigendom van de AED aan Huurder overdragen. Huurder zal aan Verhuurder hiervoor betalen het verschil tussen 

de verkoop advies prijs van de fabrikant minus 50% van de betaalde huurpenningen (exclusief BTW) 

 

 

11 Facturering en Betaling  

11.1 Op huur, verkoop en onderhoud van AED’s geldt een BTW tarief van 6%.  

11.2 Verhuurder factureert Huurder. 

11.3 De betalingstermijn van facturen van Verhuurder is 14 dagen. 

11.4 Het indienen van een klacht/bezwaar zal de betalingsverplichting van Huurder niet opschorten. Verrekening van onverschuldigd betaalde bedragen of opschorting van 

betaling is alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder.  

 

12. Niet tijdige betaling  

12.1 Indien Verhuurder de verschuldigde betaling niet binnen de termijn genoemd in artikel 11.3 ontvangen heeft, is Huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

Vanaf dat moment mag Verhuurder de wettelijke rente in rekening brengen.  

12.2 Indien ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag een incassoprocedure noodzakelijk is, zijn alle daaraan verbonden kosten (volgens het algemeen 

erkende deurwaarderstarief) voor rekening van Huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag.  

 

13. Ontbinding  

13.1 Verhuurder is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de met Huurder gesloten overeenkomst, op te schorten of de overeenkomst, zonder 

nadere ingebrekestelling, te ontbinden en de AED terstond tot zich te nemen, indien:  

a. de Huurder in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit deze overeenkomst niet stipt nakomt;  

b. beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van de Huurder of op de AED;  

c. betreffende de Huurder surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld;  

d. de AED wordt gevorderd of verbeurd wordt verklaard;  

e. de Huurder feitelijk of juridisch overgaat tot liquidatie van zijn onderneming;  

f. de Huurder bij het aangaan van deze overeenkomst tegen Verhuurder enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan;  

g. door de Huurder, diens medeschuldenaren of borgen gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden aangetast of ingetrokken;  
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h. omstandigheden bij de Huurder intreden die een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Verhuurder met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van deze 

overeenkomst kunnen belemmeren;  

i. de Huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft 

of onvoldoende is;  

j. de samenwerking tussen Verhuurder en de fabrikant, om wat voor reden dan ook, eindigt.  

13.2 De Huurder zal Verhuurder terstond over een van de hiervoor in art. 13.1 genoemde omstandigheden schriftelijk informeren en de beslag leggende (belasting) 

deurwaarder, de bewindvoerder of de curator terstond inzage in deze overeenkomst geven en deze wijzen op het eigendomsrecht van Verhuurder.  

13.2 In geval van opschorting of ontbinding door Verhuurder op grond van voorgaande leden, is Verhuurder op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en 

kosten die daardoor ontstaan.  

13.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Verhuurder op Huurder onmiddellijk opeisbaar.  

13.4 Verhuurder en Huurder komen nu overeen dat in het geval Verhuurder gebruik maakt van haar recht op ontbinding, de aan Verhuurder te vergoeden schade 

tenminste beloopt: de som van de achterstallige termijnen, de rente van art. 12.1, het totaal van de toekomstige termijnen, voorts te vermeerderen met de kosten verband 

houdende met het terugnemen van de AED. Deze schadevergoeding is terstond opeisbaar.  

 

14. Teruggave AED  

14.1 In geval van beëindiging van deze huurovereenkomst zal de Huurder de AED terstond, op zijn kosten en in goede staat afleveren aan Verhuurder of de door deze aan 

te wijzen derde op een door Verhuurder of die derde aan te geven tijdstip en adres.  

14.2 Bij gebreke van zodanige teruggave mag Verhuurder zelf een plaats betreden waar de AED zich bevindt om deze tot zich te nemen. Onkosten van vervoer en/of 

verzekering zijn voor de Huurder. Tot het moment van aflevering bij c.q. terugname door Verhuurder is het risico van beschadiging aan of door de AED of het tenietgaan 

daarvan voor rekening van de Huurder.  

14.3 Indien bij de retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten 

voortvloeiende uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden, inclusief arbeidsloon en onderdelen, apart in rekening worden gebracht. Indien er bij 

ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan Huurder op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.  

 

15. Inspectie/informatie  

15.1 Verhuurder of haar gemachtigde heeft te allen tijde - zij het zoveel mogelijk in bedrijfsuren - het recht om de plaats(en) te betreden waar de AED zich bevindt en deze 

te inspecteren.  

15.2 Bij verandering van vestigingsplaats zal de Huurder Verhuurder binnen 48 uur daarvan schriftelijk mededeling doen. Ook zal de Huurder aan Verhuurder al dan niet 

desgevraagd, de relevante informatie verschaffen betreffende de AED.  

 

16. Garanties van de fabrikant  

16.1 Verhuurder garandeert dat de AED, indien (i) gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies, en (ii) correct onderhouden, in hoofdzaak zal functioneren 

conform de specificaties voor deze producten zoals door de fabrikant is gepubliceerd en zal nagenoeg gevrijwaard blijven van enig defect in materiaal of vakmanschap 

voor de gespecificeerde garantie periode. 

 

17. Aansprakelijkheid  

17.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder schade die door Huurder, diens personeel, relaties, medebewoners of bezoekers is 

veroorzaakt of is ontstaan alsmede niet aansprakelijk voor schade ontstaan door vertraging in de aflevering / schade ontstaan tijdens of ten gevolge van installatie van de 

AED door Huurder zelf / schade ontstaan door of namens Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

17.2 Indien schade, van welke aard ook, is ontstaan door of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 2.4, is Verhuurder niet aansprakelijk en is Huurder 

volledig aansprakelijk voor schade van Verhuurder. 

17.3 Huurder dient de geleverde goederen bij aflevering te controleren op beschadiging, incompleetheid en/of andere manco’s aan de geleverde goederen en dit binnen 

48 uur aan Verhuurder te melden.  

17.4 In geval van schade aan de AED ontstaan door omstandigheden die niet gedekt worden door de garantievoorwaarden van de fabrikant waaronder maar niet 

uitsluitend nalatig / onzorgvuldig gedrag van Huurder of aan Huurder verbonden derden, mag de AED uitsluitend worden gerepareerd door de Verhuurder en/of haar 

servicepartners. De daaruit voortvloeiende kosten van de reparatie worden door Huurder rechtstreeks betaald aan Verhuurder. 

17.5 Voor zover Verhuurder aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het totaalbedrag van de door Huurder aan 

Verhuurder verschuldigde huurpenningen voor een periode van 6 maanden en in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering dat door haar verzekeraar(s) in 

voorkomend geval wordt uitgekeerd.  

17.6 Verhuurder kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 

omvang van de schade, de redelijke kosten die gemaakt moeten worden om de prestatie van Verhuurder aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke 

kosten ter voorkoming of beperking van de schade. De Huurder dient de hoogte van de kosten alsmede de redelijkheid daarvan aan te tonen.  

17.7 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hier wordt onder meer onder verstaan: gevolgschade, immateriële schade (aan derden), gederfde winst, 

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

17.8 Huurder vrijwaart Verhuurder voor eventuele aanspraken van derden.  

 

18. Hoofdelijkheid/rechtskeuze  

18.1 Indien de AED aan meer (rechts)personen tezamen in huur is gegeven, zullen alle verplichtingen uit deze overeenkomst aan de zijde van de Huurder(s) hoofdelijk zijn.  

18.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

18.3 De tekst en uitleg van artikelen uit de Nederlandse huurovereenkomst en huurvoorwaarden zijn te allen tijde leidend.  

 

19. Huurder stemt ermee in dat Verhuurder desgewenst al haar rechten uit deze overeenkomst overdraagt aan derden.  

 

20. Het is Huurder niet toegestaan om de AED onder te (doen) verhuren dan wel op andere wijze te (doen) exploiteren.  

 

21. Wijzigingen  

Afwijkingen van of aanvullingen op de overeenkomst of deze voorwaarden zijn slechts verbindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging tussen partijen  

 

 


