
 

 

Optelec flexibel huur en betaalplan 
 
Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? 
Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag  van een hulpmiddel betalen? 
Wilt u flexibele betaling met volledige service en garantie? 
 
Optelec heeft hiervoor een flexibel huur en betaal plan. U betaalt maandelijks een 
huurbedrag. De eerste zes maanden is een vaste periode. Daarna kunt u 
maandelijks de overeenkomst stopzetten.  
 
In het maandelijkse bedrag zitten de kosten voor het afleveren met uitleg van het 
hulpmiddel, het ophalen en eventuele reparaties. Er zijn geen extra kosten of 
verborgen kosten. Heeft u vijf jaar de maandelijkse bedragen voor het hulpmiddel 
betaald, dan bent u eigenaar van dat hulpmiddel en vervalt het maandelijkse 
bedrag. De kosten voor reparatie zijn dan niet meer gedekt en moeten apart 
betaald worden.  
Wilt u na vijf jaar geen eigenaar zijn van het product maar een nieuw model of een 
ander type product hebben, dan wordt er een nieuwe overeenkomst opgesteld 
(waarbij reparatiekosten wel weer gedekt zijn). 
 
Het is mogelijk om het huren om te zetten in de koop van het product. Hiervoor zal 
dan op uw verzoek een aanbieding worden gemaakt, waarbij betaalde termijnen in 
de berekening meegenomen zullen worden. 
 

Voorwaarden 

Het product dat u huurt kan, na de eerste vaste periode van 6 maanden, 
maandelijks teruggegeven worden. Als het product binnen het jaar teruggegeven 
wordt, dan wordt er € 75,- in rekening gebracht voor het ophalen van het product. 
Optelec moet het dan in kunnen zetten voor andere klanten. Daarom zijn er een 
aantal voorwaarden. Wordt er niet aan de voorwaarden voldaan, dan heeft 
Optelec het recht om de huur om te zetten in koop en zult u een factuur 
ontvangen. De belangrijkste voorwaarde is dat er bij of in de nabijheid van het 
product niet mag worden gerookt. Zie onderstaand de volledige algemene 
voorwaarden. 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET 

OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN –  VERSIE 1, JULI 2013 

 

1. Definities 

a. Huurder: de persoon die met Verhuurder een Overeenkomst is aangegaan. 

b. Verhuurder: Optelec Nederland B.V., als geregistreerd in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24319004. 



 

 

c. Overeenkomst: de huurovereenkomst die is gesloten tussen Huurder en 

Verhuurder. 

d. Product: het product waarover de Overeenkomst wordt aangegaan. 

 

2. Gebruik van het product door Huurder 

a. Huurder gedraagt zich als goed Huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, 

onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen en 

eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken. 

b. Bij of in de nabijheid van het Product mag niet worden gerookt. De reden is dat 

het Product niet heringezet kan worden door Verhuurder. Huurder betaalt de 

kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze regel. De kosten kunnen 

oplopen tot vervanging van het Product door Verhuurder. Huurder kan bij het 

niet naleven van deze regel ook gebruik maken van de in artikel 8 genoemde 

Koopoptie.  

c. Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen 

reparaties verrichten. 

d. Huurder dient op eerste verzoek van Verhuurder onverwijld toegang tot het 

Product te verlenen, zodat Verhuurder de toestand daarvan kan inspecteren. 

e. Huurder meldt enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product 

onmiddellijk aan Verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor enige schade aan 

het Product of gevolgschade ontstaan door te late melding of door 

onoordeelkundig gebruik. 

f. In geval van diefstal en/of vandalisme doet Huurder aangifte bij de politie en 

verstrekt Verhuurder onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal. 

g. Huurder verplaatst het Product niet zonder toestemming van Verhuurder naar 

een ander adres (bijvoorbeeld bij verhuizing), geeft het Product niet aan een 

derde in gebruik en verhuurt het Product niet onder. 

 

3. Huurprijs 

a. BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen direct 

aan Huurder worden doorbelast. 

b. Kosten voor afleveren met uitleg, ophalen en reparaties zoals onder punt 5 

beschreven, vallen onder de huurprijs. Als het Product echter binnen het jaar 

teruggegeven wordt, dan wordt er € 75,- in rekening gebracht voor het ophalen 

van het Product. 

c. De huurprijs wordt per maand, vooraf middels doorlopende automatische 

machtiging geïncasseerd. 

 

 



 

 

 

4. (Niet tijdige) betaling 

a. Bij niet tijdige betaling wordt Huurder schriftelijk of electronisch aangemaand. 

Deze aanmaning vindt maandelijks plaats. 

b. Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de 

Overeenkomst en komt Huurder in verzuim zonder dat daartoe 

ingebrekestelling is vereist.  

c. Bij niet tijdige betaling is Huurder de volgende kosten aan Verhuurder 

verschuldigd:  

I. de wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) 

maand over het opeisbare bedrag; 

II. administratiekosten zoals die jaarlijks door Verhuurder worden vastgelegd; 

III. aanmaningskosten per schriftelijke of electronische aanmaning. De 

aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door Verhuurder vastgesteld. 

d. Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Verhuurder gemaakte 

redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, 

voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke 

incassokosten zal Verhuurder de bepalingen uit het 'Besluit vergoeding 

buitengerechtelijke incassokosten' in acht nemen. 

 

5. Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product 

a. Verhuurder verricht noodzakelijke reparatie aan het Product.  

b. Bij tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft 

Verhuurder het recht het uitvoeren van reparatie op te schorten. 

c. Kosten van reparatie komen voor rekening van Verhuurder, tenzij die een 

gevolg zijn van verkeerd of onoordeelkundig gebruik van het Product door 

Huurder. Huurder vergoedt Verhuurder in dat geval de kosten die Verhuurder 

moet maken om het Product te laten repareren of vervangen. 

d. Reparaties worden in beginsel bij Huurder uitgevoerd. Indien Verhuurder het 

Product voor onderhoud/reparatie moet meenemen, zal Verhuurder voor een 

tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Huurder 

restitueren, op voorwaarde dat er geen sprake is (geweest) van verkeerd of 

onoordeelkundig gebruik van het Product. 

e. Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, 

zal Verhuurder dit vervangen door een gelijk(soortig) Product. Dit laat de 

verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet. 

f. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water-of 

brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Huurder aansprakelijk voor 



 

 

de kosten die Verhuurder moet maken om het Product te repareren of 

vervangen. 

g. In geval van diefstal of op andere wijze verdwijnen van het Product, is Huurder 

aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het Product. 

 

6. Huurperiode, omruiling en vroegtijdige beëindiging 

a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van maximaal zestig 

maanden, met een minimum van zes maanden.   

b. De verschuldigde bedragen worden maandelijks geïncasseerd, tot het einde 

van de overeenkomst. 

c. De Overeenkomst is, na de vaste periode van zes maanden, maandelijks 

opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. 

Als het Product binnen het jaar teruggegeven wordt, dan wordt er € 75,- in 

rekening gebracht voor het ophalen van het Product. Opzegging dient 

schriftelijk te gebeuren. 

d. Na zestig maanden kan de Huurder kiezen om het product te behouden zonder 

verdere maandelijkse kosten, maar moeten reparatiekosten wel door Huurder 

worden betaald. Huurder wordt dan eigenaar van het Product. 

e. Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder 

ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder: 

I.   tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst; 

II.  insolvent is/ dreigt te worden; 

III. onder curatele gesteld is of zal worden gesteld; 

IV. zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Verhuurder de Overeenkomst 

niet  

     (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan. 

 

7. Teruglevering bij beëindiging huurovereenkomst 

a. Bij beëindiging van de Overeenkomst binnen zestig maanden, komt Verhuurder 

het Product ophalen en levert Huurder het Product terug aan Verhuurder, in 

goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende 

bescheiden en accessoires.  

b. Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst binnen 

zestig maanden niet de mogelijkheid geeft aan Verhuurder om het Product op 

te halen, blijft de overeenkomst van kracht totdat het Product door Verhuurder 

is opgehaald. 

 

8. Koopoptie tijdens huurovereenkomst 



 

 

a. Gedurende de huurperiode kan Huurder het Product kopen. Hiervoor wordt op 

verzoek van Huurder een aanbieding gemaakt door Verhuurder. 

b. Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment 

dat aan alle verplichtingen op grond van de Overeenkomst en 

koopovereenkomst is voldaan. De kosten voor reparatie komen na koop voor 

rekening van Huurder. De garantietermijn na koop is afhankelijk van het 

Product en de leeftijd. 

 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

a. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: 

I.  gebruik van het Product door Huurder; 

II. door late levering of tijdelijke onmogelijkheid om het Product te gebruiken als 

gevolg van  

    herstel van het Product door Verhuurder. 

b. Aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering 

aan Verhuurder uitkeert, verminderd met het door Verhuurder verschuldigde 

eigen risico. 

c. Een eventuele vordering tot schadevergoeding op Verhuurder dient onmiddellijk 

na het bekend worden van de schade bij Huurder aan Verhuurder te worden 

gemeld. 

d. Huurder vrijwaart Verhuurder voor enige aanspraak van derden in verband met 

schade die door of als gevolg van het gebruik van het Product tijdens de 

huurperiode is ontstaan. 

 

10. Diversen 

a. Huurder mag rechten van de Overeenkomst niet aan derden overdragen 

zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder. 

b. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
 


