
AlgemenevoorwaardenyibblaB.V. 


Artikel1|Algemeen 

1.1Tenzijuitdrukkelijkschriftelijkandersisovereengekomen,zijndezevoorwaardenvan
toepassingopiedere(rechts)betrekkingtusseny
 ibblaB.V.( hierna:yibbla® enafnemer.
Afwijkingendienenuitdrukkelijkschriftelijktewordenovereengekomen. 
1.2Onder“afnemer”wordtindezevoorwaardenverstaaniedere(rechts-)persoondiemetyibbla®
eenovereenkomst sluitofwensttesluiten.Onder“overeenkomst”wordttevensbegrepeniedere
(rechts)handelingtervoorbereidingofuitvoeringdaarvan. 
1.3Toepasselijkheidvandoorafnemergehanteerdealgemenevoorwaardenwordtuitdrukkelijk
uitgesloten 

Opnemenvandefinitiesindealgemenevoorwaarden,wenselijk?  
Indezevoorwaardenwordtverstaanonder: 

● Consument:denatuurlijkepersoondieniethandeltindeuitoefeningvanberoepofbedrijfen
eenovereenkomstopafstandaangaatmetdeondernemer; 
● Dag:kalenderdag; 
● Duurtransactie:eenovereenkomstopafstandmetbetrekkingtoteenreeksvanproductenen/of
diensten,waarvandeleverings-en/ofafnameverplichtingindetijdisgespreid; 
● Duurzamegegevensdrager:elkmiddeldatdeconsumentofondernemerinstaatsteltom
informatiedieaanhempersoonlijkisgericht,opteslaanopeenmanierdietoekomstige
raadplegingenongewijzigdereproductievandeopgeslageninformatiemogelijkmaakt. 
● Ondernemer:denatuurlijkeofrechtspersoondieproductenen/ofdienstenopafstandaan
consumentenaanbiedt; 
● Overeenkomstopafstand:eenovereenkomstwaarbijinhetkadervaneendoordeondernemer
georganiseerdsysteemvoorverkoopopafstandvanproductenen/ofdiensten,totenmethet
sluitenvandeovereenkomstuitsluitendgebruikgemaaktwordtvanéénofmeertechnieken
voorcommunicatieopafstand; 
● Techniekvoorcommunicatieopafstand:middeldatkanwordengebruiktvoorhetsluitenvan
eenovereenkomst,zonderdatconsumentenondernemergelijktijdigindezelfderuimtezijn
samengekomen. 
● AlgemeneVoorwaarden:deonderhavigeAlgemeneVoorwaardenvandeondernemer. 


Artikel2-Identiteitvandeondernemer: yibbla.B.V.kantoorhoudendeteZwolle,Loggerweg4,
8042PG BTWnummer,KVKnummertoevoegen?V
 olgtnaoprichting 
Artikel3|Aanbiedingenenovereenkomsten 

3.1Alleaanbiedingenvanyibbla®zijnvrijblijvend.Voortszijnalleaanbiedingenherroepelijk,
ongeachtofdezeeentermijnvooraanvaardinginhouden. 
3.2Allemondelingeaanvullingen,toezeggingenofwijzigingenzijnslechtsbindendalsdeze
doordaartoebevoegdepersonenvanyibbla®zijngedaane
 nzullenschriftelijkworden
vastgelegdnaardeopdrachtgever. 
3.3 Alleafbeeldingen,specificatiesgegevensinhetaanbodzijnindicatieenkunnengeen
aanleidingzijntotschadevergoedingofontbindingvandeovereenkomst.Afbeeldingenbij
productenzijneenwaarheidsgetrouweweergavevandeaangebodenproducten.Ondernemer
kannietgaranderendatdeweergegevenkleurenexactovereenkomenmetdeechtekleuren

vandeproducten. 
3.4yibbla®isteallentijdegerechtigd,alvorens(verder)tepresteren,vanafnemerzekerheidte
eisendatzowelaanbetalings-alsaanoverigeverplichtingenwordtvoldaan. 
3.5Overeenkomstenwordenaangegaanvooreenduurvan36maanden,tenzijanders
overeengekomen.Deovereenkomstkanmaandelijkswordenopgezegd,pereindemaand. 


Artikel4|Afleveringenuitvoeringwerkzaamheden/diensten 

4.1Dedooryibbla®opgegevenafleveringstermijnc.q.termijnvoorhetverrichtenvande
werkzaamheden/diensten (welketermijnengezamenlijkwordenaangeduidals“afleveringstermijn”)
isnietfataal.Hetenkeleverstrijkenvandeafleveringstermijnlevertgeenverzuimop.Yibblazalde
afleveringstermijnzoveelmogelijkinachtnemen.Overschrijding vandeafleveringstermijnlevert
afnemergeenrechtopschadevergoedingop. 
4.2Indieneenafleveringstermijnnietuitdrukkelijkisovereengekomen,geldteenredelijke
afleveringstermijn,terekenenvanafhetmomentvantotstandkomingvandeovereenkomst. 
4.3yibbla®heeftteallentijdehetrechtingedeeltenafteleveren,welkedeelprestatieszij
steedsgerechtigdisafzonderlijktefactureren. 
4.4Inallegevallengeschiedtverzendingen/ofvervoervangeleverdezakenvoorrekeningenrisico
vanafnemer.Dekeuzevanhetvervoermiddelisaanyibbla®. 
4.5Indienafnemerdeteleverenzakenc.q.deteverrichtenwerkzaamheden/dienstenniet,niettijdig
ofnietbehoorlijk afneemt,zalhijzonderingebrekestellinginverzuimzijnenisyibbla®iniedergeval
gerechtigddeovereengekomenprijstefactureren.yibbla®isalsdantevensgerechtigddeteleveren
zakenvoorrekeningenrisicovanafnemeropteslaan. 
4.6Zakenzijnvoorrisicovanafnemerzodrazijinzijnfeitelijkebeschikkingsmachtzijngebracht,dan
welindievandoorde afnemergebruiktehulppersonen.  
4.7Afnemersteltyibbla®indegelegenheiddewerkzaamheden/dienstenteverrichten,hetgeen
inhoudtdatafnemerer voorzorgtdat:-deplaatsvanuitvoeringvandewerkzaamheden/diensten
alsmededetoeganghiertoebereikbaaris;- yibbla®kanbeschikkenoverdevoorde
werkzaamheden/dienstenbenodigdefaciliteiten,waaronderbegrependochnietbeperkttot
aansluitmogelijkhedenvoordebenodigdeenergie. 
4.8y ibbla®b
 erekentverzend-enbehandelingskostenvoorelkeorderbenedende€750excl.BTW.
Ordersbovende€750excl.BTW.wordenFRANCOhuisgeleverd. 

A
 rtikel5Prijzen 

5.1Eenovereenkomstwordtgeslotentegende-ophetmomentvansluitenvandeovereenkomst-
geldendeprijzen.AlleprijzenluidenexclusiefBTW,kostenvanvervoeren/ofverzending,
installatiekosten,montagekosten,andereinverbandmetdeleveringtemakenkosten,alsmedevan
overheidswegeverschuldigdeheffingenen/ofbelastingen.Prijzenzijn,tenzij andersovereengekomen,
gebaseerdopleveringaf-magazijn/-opslagplaats. 
5.2yibbla®isgerechtigddedoorhaargehanteerdeprijzenteallentijdetewijzigen,metdien
verstandedatreedsovereengekomenprijzenslechtsgewijzigdkunnenwordenindiende
kostprijsbepalendefactorenwaaropdeprijzenzijn gebaseerdsindshetsluitenvande
overeenkomstenvóórafleveringzijngewijzigd. 
5.3Verrekeningvanmeer-enminderwerkvindtplaats:-ingevalvanwijzigingeninde
overeenkomst,danwelde voorwaardenvanuitvoering;-ingevalvanafwijkingenvandebedragen
vanstelpostenenvanverrekenbareengeschatte hoeveelheden. 
4.4Indienhettotaalvanhetminderwerkdatvanhetmeerwerkovertreft,heeftyibbla®rechtop
eenbedraggelijkaan10%vanhetverschiltussendetotalen. 


Artikel6|Retourzending,reclameengarantie 

6.1Zondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingharerzijdsisyibbla®nietverplichteen
retourzendingvanafnemerte accepteren.Hetrisicovanretourgezondenzakenblijftberustenbij
afnemertotdatzijdooryibbla®zijngecrediteerd. Crediteringgeschiedtonderaftrekvan15%van
deprijsvanderetourgezondenzaken,meteenminimumvanEuro25,-. 
6.2Reclamedientschriftelijktegeschiedenbinnen48uurnaontvangstvandegeleverdezaken
c.q.nahetverrichtenvan debetreffendewerkzaamheden/diensten.Bijgebrekehiervanworden
hoeveelheidenkwaliteitgeachtdoorafnemerte zijnaanvaard. 
6.3Indientijdigeninovereenstemmingmetdezevoorwaardenisgereclameerdennaarhetredelijk
oordeelvanyibbla®genoegzaamisaangetoonddatdezakenc.q.deverrichte
werkzaamheden/dienstennietgeschiktzijnvoorhetgebruikwaarvoorzijzijnbestemd,zalyibbla® 
dekeuzehebbenhetzijdeniet-deugdelijkgeblekenzakenc.q.denietdeugdelijk gebleken
werkzaamheden/dienstenkosteloosnieuwteleverenc.q.kosteloosopnieuwteverrichten,hetzij
eenkortingop deprijsteverlenen.Doorvoldoeningaanéénvandegenoemdeprestatieszal
yibbla®terzakehaargarantieverplichtingvolledigzijngekwetenentotgeenenkeleverdere
schadevergoedingzijngehouden.Vervangenzakenofonderdelen wordeneigendomvanyibbla®. 
6.4Iedererechtsvorderinguithoofdevanditartikelvervaltiniedergevaldoorverloopvandrie
maandennaontvangstvandegeleverdezakenc.q.nahetverrichtenvandebetreffende
werkzaamheden/diensten. 

Artikel7|Aansprakelijkheid 

7.1yibbla®isuitsluitendaansprakelijkvoordirecteschade,alsgevolgvan–doorafnemeraante
tonen-groveschuldofopzetvanyibbla®en/ofhaartotdedirectieofbedrijfsleidingbehorende
leidinggevendeondergeschiktenbijdeuitvoeringvandeverplichtingenvoortvloeienduitdetussen
yibbla®enafnemergeslotenovereenkomst. 
7.2yibbla®isnimmeraansprakelijkvoor:-indirecteschade,vanwelkeaarddanookwaaronder
medebegrepengevolg schadeen/of-immateriëleschadedieopdrachtgever,ofeenderde,lijdt
doordatyibbla® ofeenpersoonvoorwiezij krachtensdewetaansprakelijkis,tekortschietinde
nakomingvandeovereenkomst.
7.3Voorrekeningenrisicovanafnemerkomtiniedergevalschadeveroorzaaktdoor: 
-foutenen/ofgebrekenindoorafnemerverlangdeconstructies,werkwijzen,alsmedeindoor
afnemerverstrekte tekeningen,berekeningen,bestek,uitvoeringsvoorschriftenendergelijke; 
-gebrekeninofongeschiktheidvanzakendievanafnemerafkomstigzijnofdoorhemzijn
voorgeschreven,daaronderbegrependeonroerendezaakwaarop,waarinofwaaraande
werkzaamhedenwordenuitgevoerdc.q.dedienstenworden verricht;-denietofniettijdigelevering
vandeinhetvorigegedachtestreepje 
genoemdezaken;-doorafnemerofinzijnopdrachtdoorderdenuitgevoerdewerkzaamheden/diensten
en/ofverrichte leveringen;-verliesvanmaterialen,onderdelenen/ofgereedschappendietenaanzien
vandewerkzaamheden/diensten zijnaangevoerd,daaronderbegrepenschadeaandezezaken;-
gebrekkigenakomingvandeovereenkomst,die toerekenbaarisaanafnemer,voorgeschreven
onderaannemersen/ofanderehulppersonen;-onrechtmatigedadenvandooryibbla®en/ofdoor
afnemeringeschakeldeonderaannemersen/ofanderehulppersonen;-hetvanyibbla®afkomstige
ontwerp,indienenvoorzoverdatdoorafnemerisgoedgekeurd. 
7.4Deaansprakelijkheidvanyibbla®isteallentijdebeperkttothettotaalvandeopgrondvande
geslotenovereenkomst doorafnemerbetaaldebedragen,exclusiefBTW,meteenmaximumvan
€500.000,--(vijfhonderdduizendEuro)pergebeurtenis,waarbijeensamenhangendereeksvan
gebeurtenissenalsééngebeurtenisgeldt. 
7.5Opdrachtgeverdientyibbla®schadeloostestellenvoorentevrijwarenvanalleaansprakenvan

derden,uitwelke hoofdedanook,terzakevergoedingvanschade,kosten,renteen/ofverliezendie
voortvloeienuitdooryibbla®verrichteprestaties.Indienyibbla®desondanksaansprakelijkmocht
wordengehoudenishetbepaaldeindevorigeartikelleden onverminderdvantoepassing.yibbla® 
heeftalsdanvoorhetgeheledoorhaarvoldanebedragterzakeschadevergoeding enkostenrecht
vanregresopafnemer. 
7.6Hetbepaaldeinditartikelgeldtooktengunstevanalle(rechts-)personenvanwieyibbla®
zichbedientbijde uitvoeringvandeovereenkomst. 
7.7Iedererechtsvorderingtotschadevergoedingverjaartiniedergevaldoorverloopvandrie
maandennaontvangstvande geleverdezakenc.q.nahetverrichtenvandebetreffende
werkzaamheden/diensten. 


Artikel8|Overmacht(Niet-toerekenbareniet-nakoming) 

8.1Ingevalyibbla®doorovermachtverhinderdwordtdeovereenkomstuittevoeren,danwel
uitvoeringdoorovermacht kostbaarderwordtgemaakt,heeftyibbla®hetrechtvoordeduurvande
overmachttoestanddeovereenkomstopte schorten,danwelgeheelofgedeeltelijkteontbinden,
zonderdatyibbla®totenigeschadevergoedinggehoudenis. 
8.2Onder“overmacht”wordtverstaanelkeomstandigheid,zowelvoorzienalsonvoorzien,ten
gevolgewaarvande nakomingvandeovereenkomstredelijkerwijsdoorafnemernietmeerkan
wordenverlangd.Ondereendergelijke omstandigheidwordeniniedergevalbegrepenstaking,
bovenmatigziekteverzuimvanpersoneel,transportmoeilijkheden, brandenanderebedrijfs
stoornissen,niet-tijdigeofgebrekkigeaanleveringdoortoeleveranciersvanyibbla®enoverige 
buitendecontrolevanyibbla®liggendegebeurtenissenzoalsoverstroming,stormmaarook
veranderendewetgevingc.q. overheidsmaatregelen. 

Artikel9|Betaling 

9.1Factureringgeschiedtalsvolgt;betalingdientvoor100%vooraftegeschieden. 
9.2Betalingdienttegeschiedenuiterlijkbinnen1
 dagnafactuurdatumenbijgeschrevenzijnopde
bankrekeningvanyibbla®,striktnettozonderenigeaftrekvankortingen/ofkredietbeperking.9.3Als
betalingnietbinnendevermelde1
 4dagengeschiedt,isafnemervanrechtswegeinverzuimeneen
rentead8%perjaarverschuldigdoverhetopenstaandebedrag.Gerechtelijkeenbuitengerechtelijke
kostenkomenvoorrekeningvan afnemer.Debuitengerechtelijkebedragen15%vanhet
openstaandebedrag,meteenminimumvanEuro150,--.  
9.4Indiendekoperniettijdigaanzijnbetalingsverplichting(en)voldoet,isdeze,nadathijdooryibbla®
isgewezenopdetelatebetalingenyibbla®dekopereentermijnvan2dagenheeftgegundomalsnog
aanzijnbetalingsverplichtingentevoldoen,nahetuitblijvenvanbetalingbinnendeze2-dagen-termijn,
overhetnogverschuldigdebedragdewettelijkerenteverschuldigdenisyibbla®gerechtigddedoor
hemgemaaktebuitengerechtelijkeincassokosteninrekeningtebrengen. 
9.5Reclamerenomtrentdefactureringdient–onverminderdhetbepaaldeinartikel5.2-te
geschiedenenkanuitsluitendbinnen8werkdagennafactuurdatum.Reclamesdienenaltijd
schriftelijktewordeningediend. 
9.6Uitsluitendinoverlegmetdedirectievanyibbla®zijnonderbijzondereomstandigheden
afwijkende betalingsvoorwaardenbespreekbaarwaarnadezedooryibbla®schriftelijkwordt
vastgelegdenutoegezonden.  
9.7Inhetgevalvanparticuliereafnamedienthettotaleorderbedragvooraftewordenvoldaan
waarnauitleveringzalplaatsvinden.  


Artikel10|Ontbinding 

Ingevalvanniet-betalingvaneenopvorderbaarbedrag,niet,nietvolledigeen/ofniettijdige
voldoeningaanenigeandereverplichtinguiteenovereenkomstvoortvloeiend,opschortingvan
betaling,(aanvraagtot)surséance,(aanvraagtot) faillissement,ondercuratelestelling,overlijdenof
liquidatievanzakenvanafnemerheeftyibbla®hetrechtomzonder ingebrekestellingenzonder
rechterlijketussenkomstdeovereenkomstgeheeloftendeleteontbindenenhetmogelijkgeleverde
ennognietgeheelbetaaldealshaareigendomterugtevorderenonderverrekeningvanhet
eventueelreedsbetaalde,onverminderdhaarrechtopschadevergoeding.Ingevalyibbla® tot
ontbindingovergaat,zijnalhaarvorderingenopafnemerinhungeheelenonmiddellijkopeisbaar,
zonderdatvoorafgaandeingebrekestellingnodigis. 



Artikel11|Overeenkomst 

11.1Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvan
productenofdiensten,magalleenstilzwijgendvooronbepaaldeduurwordenverlengdalsde
consumentteallentijdemagopzeggenmeteenopzegtermijnvantenhoogsteéénmaand. 




Artikel12Intellectueeleigendomsrecht 

12.1Offertes,monsters,schema’s,tekeningenen/ofanderebescheiden,behorendbijeen
aanbiedingofbetrekking hebbendopeenopdrachtofovereenkomst,alsmedededaarvandeel
uitmakendesysteemontwerpen,zijnenblijven eigendomvanyibbla®enmogen–behoudens
voorafgaandeschriftelijketoestemmingvanhaardirectie–nietgeheelof gedeeltelijkworden
openbaargemaakt,gekopieerd,gebruikt,nagebootstofaanderdenwordenaangeboden.Evenmin
mogengedeeltenvandegetoondetechniekwordengebruiktterverbeteringvaneigenproducten, 
werkzaamhedenendiensten.Allevanyibbla®afkomstigeinformatiedientvertrouwelijkteworden
behandeld.De hiervooraangeduidebescheidenmoetenopeersteverzoekvanyibbla®worden
teruggegeven,zonderdatenigekopie,in welkevormdanook,wordtbehouden.Afnemeris
aansprakelijkvooralleschade,dieyibbla®lijdten/ofzallijdenten gevolgevanovertredingvande
hiervooromschrevenverboden. 
12.2yibbla®neemtalleredelijkerwijstevergenvoorzorgeninachtomtevoorkomendatdoorhaar
geleverdezakenen/of verrichtewerkzaamheden/diensteninstrijdkomenmeteniginNederland
geldendrechtvanintellectueeleigendomvan eenderde.Indiendesondanks,tengevolgevan
verwijtbaarhandelenvanyibbla®en/ofhaarleidinggevende ondergeschikten,inbreukwordt
gemaaktopeendergelijkrecht,danzalyibbla®,onverminderdhetbepaaldeinartikel6 ennaar
eigenkeuze,hetrechthebbenofweldebetreffendezaakc.q.deverrichtewerkzaamheden/diensten
tevervangen oftewijzigendanwelhetrechtverwervenomhetgebruikvandegeleverdezakenc.q.
deverrichte werkzaamheden/dienstenvoorttezetten,danweldeovereenkomstgeheelof
gedeeltelijkteontbindenonder terugbetalingvandedoorafnemervoordeze
zaken/werkzaamheden/dienstenbetaaldeprijsenmetinhoudingvaneen redelijkbedragvan
afschrijving.Eenenandermitsisvoldaanaanhetbepaaldeinartikel10.3. 
12.3Afnemerdientyibbla®onverwijldschriftelijkinkennistestellenvanenigeaansprakelijkstelling
ofrechtsmaatregel, gebaseerdopdestellingdathetgebruikvandegeleverdezakenc.q.de
verrichtewerkzaamheden/dienstendooryibbla®inbreukmaaktopeniginNederlandgeldendrecht
vanintellectueleeigendom. 


Artikel13|Eigendomsvoorbehoud 

yibbla®blijfteigenaarvanalledoorhaarverkochtezaken,alsmedevaneventueelteverlenendan
welovertedragen rechten,tothetmomentvanvolledigevoldoeningdoorafnemervande
tegenprestatieterzakededooryibbla®krachtens overeenkomstgeleverdeofteleverenzakenof
terzakedekrachtenseenzodanigeovereenkomst(tevens)tenbehoevevan afnemerverrichteofte
verrichtenwerkzaamheden/diensten,alsmedetothetmomentvanvolledigevoldoeningvande 
vorderingenwegenstekortschietenindenakomingvanzodanigeovereenkomst.Opdrachtgeveris
voordatvolledige betalingheeftplaatsgevondennietbevoegddezakengeheelofgedeeltelijkaan
derdenteverpandenofdeeigendommen daarvanovertedragenandersdanovereenkomstighaar
normalebedrijfofdenormalebestemmingderzaken. Opdrachtgeverzaldeonder
eigendomsvoorbehoudgeleverdezakenmetdenodigezorgvuldigheidenalsherkenbaareigendom
vanyibbla®bewaren. 
Artikel14|Toepasselijkrechtenbevoegderechter 

OpalleovereenkomstenendezevoorwaardenisuitsluitendNederlandsrechtvantoepassing.
Toepasselijkheidvanhet WeensKoopverdrag1980(CISG)isuitgesloten.Allegeschillendiemet
yibbla®ontstaanzullen,tenzijdwingendrechtelijk andersvoorgeschreven,wordenbeslechtdoor
debevoegderechterteZwolle. 

Bijzonderevoorwaardentenaanzienvanverhuur 

Artikel15|Algemeen 

15.1Deartikelen1
 3envolgendevandezevoorwaardengeldeninaanvullingopdeartikelen1tot
enmet12vandeze voorwaarden.Indienenvoorzoverdebijzonderevoorwaardenafwijkenvan
deartikelen1totenmet12prevalerendebijzonderevoorwaarden. 
15.2Onder“huurder”wordtindezevoorwaardenverstaaniedere(rechts-)persoondiemet
yibbla®eenhuurovereenkomstsluitofwensttesluitentenaanzienvandehuurvanmaterieel.
Onder“materieel”wordtverstaan audiovisueleapparatuurmettoebehoren,indemeestr uime
zindeswoords.  
Artikel16|Duurvandehuurovereenkomst 

16.1Dehuurperiodegaatinopdedagdathetmaterieelvanafhetmagazijnaanhuurderter
beschikkingwordtgestelddanwel-indienhettransportdooryibbla®wordtverzorgd-bijhuurder
wordtafgeleverd. 
16.2Dehuurperiodeeindigtaanheteindevandedagwaarophuurderhetmaterieelcompleeten
onbeschadigdbij yibbla®heeftterugbezorgddanwel–indienhettransportdooryibbla®wordt
verzorgd-aanyibbla®terbeschikking heeftgesteld.Komthetmaterieelnietindezestaatterug,
danzijndekostenvanvervangingenherstelvoorrekeningvanhuurder.Dezekostenworden
verrekendmetdewaarborgsom. 

Artikel17|Gebruik 

17.1Alhetmaterieelisingerichtenuitgerustvoornormaalgebruik.Huurderdienthetmaterieel
gedurendede huurperiodealseengoedhuurderonderzichtehoudenenovereenkomstigde
bestemmingtegebruiken. 

17.2Huurderdienteriniedergevalvoorzorgtedragendathetmaterieelnietwegraakt,
tenietgaatofaanbeschadiging wordtblootgesteld.Aanheteindevandehuurtermijndient
huurderhetmaterieelingoedestaatencompleetaanyibbla®terugtegeven. 
17.3Hetishuurderniettoegestaanhetmateriaalzondervoorafgaandeschriftelijke
toestemmingvanyibbla®aaneenanderonderteverhuren,wederteverhurenof
anderszinsingebruiktegeven. 
17.4Hetishuurderniettoegestaanveranderingeninc.q.aanhetmaterieelaantebrengen. 
Artikel18|Uitvoering 

18.1Verladingentransportvanennaaryibbla®,alsmedehetinbedrijfstellenvanhetmaterieel
geschiedendoor afnemer,voordiensrekeningenrisico,tenzijuitdrukkelijkschriftelijkanders
overeengekomen. 
18.2Tenzijschriftelijkandersovereengekomen,wordthetmaterieelverhuurdexclusief
bedieningenenergie,maar inclusiefeventueelnoodzakelijkeballast.Dekostenvanenergie,
onderhoudendaarvoornoodzakelijkehulp-en onderhoudsmaterialenenonderhoudsmiddelen
zijnvoorrekeningvanhuurder.Dezezalregelmatighetredelijkerwijs noodzakelijkeonderhoud
plegen. 
18.3Alleendedooryibbla®voorgeschrevenhulp-enonderhoudsmaterialenen
onderhoudsmiddelenzullendoorhuurdermogenwordengebruikt. 

Artikel19|Schade-enschadevergoeding 

19.1Hetmaterieelblijftteallentijdeeigendomvanyibbla®. 
19.2Huurderisaansprakelijkvoorelkverlies-waaronderbegrepenmaarnietbeperkttotdiefstal
enverduistering-, beschadiging,breukofhetopenigerleiwijzeonbruikbaarworden;andersdan
doornormaleslijtagevanhetmaterieelen zalalsdanhetmaterieeltegennieuwwaardedienente
vergoeden.Indienschadeaanhetmaterieelwordtgeconstateerd, zaldezedooryibbla® worden
gebaseerdopdegebruikswaardevanhetmaterieel.Dezewaardebepalingdoor/namens Yibblais
voorhuurderbindend. 
19.3Bijverlies,beschadiging,breukendergelijkedienthuurderyibbla®hiervanonmiddellijkopde
hoogtetebrengen. 
19.4Huurderwordtgeadviseerdrisico’svanverlies,vernielingendergelijketeverzekeren.De
verzekeringspremieisvoor rekeningvanhuurder. 


Artikel20|Reparaties 

20.1Behoudensvoorafgaandeschriftelijketoestemmingvanyibbla®ishethuurderniettoegestaan
aanhetmaterieelzelf reparatiesteverrichtenoftelatenverrichten. 
20.2Reparaties,noodzakelijkgewordendooreenonjuistebehandelingdoorhuurder,alsmede
kostentengevolgevanhet beschadigen,ondeskundigreparerenofonderhoudendoorhuurder
en/ofderden,zijnvoorrekeningvanhuurder.Wordenzodanigereparatiestijdensdehuurperiode
uitgevoerd,danlooptdehuurperiodedoortotdatdereparatieisvoltooidenis  
huurderoverdieperiodehuurverschuldigd.Huurderisverplichtreparatiesdooryibbla®telaten
uitvoeren,tenzijyibbla®voorafschriftelijktoestemmingheeftverleenddereparatiedooraan
yibbla®bekendgemaaktederdentelaten uitvoeren. 

Artikel21|Aansprakelijkheid  

Onverminderdhetbepaaldeinartikel3
 enartikel6
 vandezevoorwaarden,isyibbla®niet
aansprakelijkvoorschade,vanwelkeaarddanook,dievoorhuurderen/ofderdenvoortvloeituit
mogelijktelatebeschikbaarstellingvanhetmaterieel,uithetgebruikvanofmogelijkegebrekenaan
hetmaterieel.Huurdervrijwaartyibbla®tegenmogelijkeaansprakenvanderden. 


Artikel22 

22.1Indienéénofmeerderebepalingenindezealgemenevoorwaardenopenigmomentgeheelof
gedeeltelijknietigzijnofvernietigdworden,danblijftdeovereenkomstendezevoorwaardenvoorhet
overigeinstandenzaldebetreffendebepalinginonderlingoverlegonverwijldvervangenwordendoor
eenbepalingdatdestrekkingvanhetoorspronkelijkezoveelmogelijkbenaderd. 
22.2Situatiesdienietindezealgemenevoorwaardenzijngeregeld,dienentewordenbeoordeeld‘naar
degeest’vandezealgemenevoorwaarden. 
22.3Onduidelijkhedenoverdeuitlegofinhoudvanéénofmeerderebepalingenvanonze
voorwaarden,dienenuitgelegdteworden‘naardegeest’vandezealgemenevoorwaarden. 
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