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Ontdek ons verhuurpark!

Of het nu gaat om een dringend project of een specifieke behoefte: 
Topcon Positioning Belgium staat voor u klaar.

l  Kies voor flexibiliteit op uw projecten
l  Ontdek onze (nieuwe) producten
l  Optimaliseer uw budget

Instruments en accessoires Handelingskosten Dag Week Maand

Optisch instrument 

Waterpasinstrument – 15 € 45 € 135 €

Theodoliet – 50 € 150 € 450 €

Roterende lasers inclusief handontvangers

Volautomatische horizontale laser (10") – 50 € 150 € 450 €

Dubbele hellingslaser (inclusief handontvangers)

Dubbel hellingslaser met afstandsbediening – 100 € 300 € 900 €

Rioollaser (met afstandsbediening)

Rioollaser – 75 € 225 € 675 €

Machine ontvanger

360°-ontvanger met verticaalindicatie – 50 € 150 € 450 €

Totaalstations

Robotic totaalstations, compleet 75 € 150 € 450 € 1 350 €

LN-100 / LN-150 compleet 75 € 100 € 300 € 900 €

GPS set

Roverset of base station compleet 75 € 100 € 300 € 900 €

Veldboek

Tablet 7” 75 € 50 € 150 € 450 €

Componenten voor machinesturing

Roverbox 75 € – 360 € 1 080 €

MC-X1 (Controller) – – 100 € 300 €

3D Control Box 75 € – 400 € 1 200 €

3D Upgrade set X53i (Kraan) 75 € – 750 € 2 250 €

3D Upgrade set X53x (Kraan) 75 € – 860 € 2 575 €

3D Upgrade set Z53 (Bulldozer) 75 € – 860 € 2 575 €

GNSS antenne – – 100 € 300 €

GR-i3 ontvanger – – 250 € 750 €

Modem SL-1000 – – 140 € 420 €

Radio UHF Easy Proof – – 100 € 300 €

Sonic Tracker – – 70 € 210 €

Slope Sensor – – 70 € 210 €

Prijstabel



 Voorwaarden
 
A.  Verhuurder onder meer positioning instrumenten en producten, zoals scanning systems, 

MAC componenten, GPS sets en total stations, op commerciële basis verhuurt aan 
derde partijen;

B.  Huurder bepaalde instrumenten en/of producten voor een bepaalde periode van 
Verhuurder wenst te huren;

C.  Partijen de afspraken over de huur en verhuur van de te huren instrumenten en/of 
producten in deze Overeenkomst wensen vast te leggen.

1 HET GEHUURDE EN GEBRUIK VAN HET GEHUURDE
1.1  Huurder zal het Gehuurde op basis van deze Overeenkomst op behoorlijke 

wijze en zelf gebruiken, in overeenstemming met alle bijbehorende instructies en 
gebruiksvoorschriften. Huurder zal het Gehuurde zodanig gebruiken dat niet in 
strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander 
overheidsvoorschrift. Huurder dient zelf te zorgen dat hij beschikt en blijft beschikken 
over de voor gebruik van het Gehuurde vereiste vergunningen en/of ontheffingen. 
Huurder mag Gehuurde of een deel daarvan niet zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Verhuurder onder verhuren of op een andere manier aan een derde in 
gebruik geven.

1.2  Huurder zal het Gehuurde bij begin van de Overeenkomst ophalen op het volgende 
adres: Topcon Positioning Belgium BV, Z3 – Doornveld 141, 1731 Zellik, behalve als 
Partijen afspreken dat het Gehuurde op een door Huurder gekozen adres wordt 
afgeleverd. Als aflevering plaatsvindt op een door Huurder gekozen adres, zal Huurder 
Verhuurder tijdig en uiterlijk twee (2) werkdagen voor de afleveringsdatum voorzien van 
alle voor benodigde (adres)informatie. De kosten voor aflevering op een door Huurder 
gekozen adres worden door Verhuurder in rekening gebracht bij Huurder. Indien 
Huurder het Gehuurde vervoert, zal Huurder zorgdragen voor juiste verpakking van het 
Gehuurde.

 
2 HUURPERIODE, VERLENGING EN BEËINDIGING  
2.1  Deze huurperiode duurt voort totdat het gehuurde wordt teruggebracht. 
2.2  Verhuurder kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van 

schriftelijke kennisgeving aan Huurder tussentijds opzeggen zonder jegens Huurder 
schadeplichtig te zijn of worden, als zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet 
of zal voordoen:

 (a)  indien Verhuurder, de schuldeisers van Huurder, of Huurder zelf een verzoek indient/
indienen tot faillissementsverklaring of surseance van betaling met betrekking tot 
Huurder;

 (b)  indien Huurder failliet is verklaard of er (voorlopig) surseance van betaling  
is verleend; 

 (c)  indien op roerende of onroerende zaken van Huurder, dan wel op het Gehuurde, enig 
beslag is of zal worden gelegd;

 (d)  indien ten aanzien van Huurder een besluit tot ontbinding is of zal worden genomen 
of als Huurder haar onderneming staakt of zal staken;

 (e)  indien zich een verandering voordoet in de eigendom van of de zeggenschap over 
Huurder of als Huurder betrokken raakt bij of het voorwerp wordt van een fusie, af- of 
opsplitsing of een vergelijkbare procedure; of

 (f)  indien Huurder tekortgeschoten is in de nakoming van een of meer verplichtingen 
onder deze Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, haar 
betalingsverplichtingen, tenzij, indien de tekortkoming hersteld kan worden, de 
tekortkoming door Huurder binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een 
schriftelijke kennisgeving van Verhuurder, hersteld wordt.

2.3  In geval van tussentijdse beëindiging van deze Overeenkomst op grond van een bepaling 
van dit Artikel 2 of anderszins, zal Huurder het Gehuurde zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen drie (3) werkdagen na de datum van beëindiging van deze Overeenkomst aan 
Verhuurder retourneren in de staat waarin het Gehuurde aan Huurder is overhandigd.

3 HUURPRIJS EN OVERIGE VERGOEDINGEN
3.1  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Verhuurder zal de Huurprijs en overige 

vergoedingen en kosten en de BTW door middel van factu(u)r(en) bij Huurder in rekening 
brengen. Huurder zal de gefactureerde bedragen, ineens aan Verhuurder betalen, 
uiterlijk op de in de factuur aangegeven betaaldatum.

4 STAAT VAN HET GEHUURDE
4.1  Verhuurder en Huurder zullen het Gehuurde bij aanvang en bij het eindigen van de 

Huurperiode samen inspecteren. Huurder verklaart het Gehuurde in goede staat van 
onderhoud te aanvaarden, behalve als er (onderhouds)gebreken en/of beschadigingen 
vermeld worden als bijlage aan dit contract. 

4.2  Huurder is verplicht om het Gehuurde in de in Artikel 4.1. van deze Overeenkomst 
bedoelde staat te zullen houden tijdens de Huurperiode en bij het einde van deze 
Overeenkomst te retourneren in dezelfde staat. Het is Huurder zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Verhuurder verboden het Gehuurde geheel of gedeeltelijk 
te veranderen, iets toe te voegen en/of het Gehuurde te demonteren.

4.3  Het Gehuurde zal zijn voorzien van het logo of een ander beeldmerk van Verhuurder en 
Huurder zal ervoor zorgen dat dit logo of beeldmerk altijd zichtbaar is op het Gehuurde. 
Voor zover op het Gehuurde geen logo of beeldmerk van Verhuurder is aangebracht, 
zal Huurder ervoor zorgen dat het altijd duidelijk is dat het Gehuurde in eigendom is van 
Verhuurder.

5 GEBREKEN EN AANSPRAKELIJKHEID  
5.1  Huurder is verplicht op tijd maatregelen te nemen ter voorkoming van enige (mogelijke) 

schade aan of in het Gehuurde. Indien zich toch enige schade aan of in het Gehuurde 
voordoet, zal Huurder Verhuurder daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. 
Alle meldingen in verband met het Gehuurde zal Huurder doen aan: info.be@topcon.
com 

5.2  Tijdens de Huurperiode komt alle risico van het Gehuurde, onder andere het risico van 
diefstal, verduistering, verlies of beschadiging, voor rekening van Huurder, ook als geen 
sprake is van enig verwijt aan de zijde van Huurder. Huurder is aansprakelijk voor en 
verplicht om alle schade die Verhuurder hierdoor lijdt op eerste verzoek van Verhuurder 
volledig aan Verhuurder te vergoeden. Huurder is verplicht het Gehuurde tijdens de 
Huurperiode te verzekeren tegen in ieder geval de risico’s van brand, blikseminslag, 
storm, neerslag, wateroverlast, beschadiging door een andere uitwendige of inwendige 
oorzaak, diefstal, verduistering en verlies. Huurder is verplicht op eerste verzoek van 
Verhuurder de polis met de toepasselijke polis condities aan Verhuurder te sturen.

6 OVERIGE BEPALINGEN
6.1  De algemene voorwaarden van Verhuurder (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van 

toepassing op deze Overeenkomst. Als bepalingen uit deze Overeenkomst (gedeeltelijk) 
in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen uit deze Overeenkomst 
voorrang hebben, indien en voor zover wettelijk toegestaan.

6.2  Huurder zal Verhuurder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als zich één van de 
situaties zoals omschreven in Artikel 2.2 (a) tot en met (e) van deze Overeenkomst, of 
een andere situatie die voor Verhuurder in redelijkheid van belang kan zijn, voordoet of 
zich mogelijk zal voordoen. Huurder zal om in geval van beslaglegging, faillissement of 
surseance zoals bedoeld in Artikel 2.2, de beslagleggende deurwaarder, of de curator, 
of de bewindvoerder, zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van en inzage te 
geven in deze Overeenkomst.

6.3  Huurder is rechthebbende op en verantwoordelijk voor de data en/of overige informatie 
die gedurende de Huurperiode door Huurder met het Gehuurde wordt vervaardigd of 
ontvangen. Huurder is verantwoordelijk voor correcte behandeling en/of beveiliging 
van de betreffende data en/of overige informatie en het gebruik door Huurder van de 
betreffende data en/of overige informatie vindt plaats voor haar eigen risico. Verhuurder 
is niet verantwoordelijk voor het ontvangen, opslaan dan wel beveiligen van de data 
en/of overige informatie die door Huurder met het Gehuurde wordt vervaardigd of 
ontvangen. Verhuurder is jegens Huurder of enige derde niet aansprakelijk voor (de 
gevolgen van) diefstal, verlies of beschadiging van de data en/of overige informatie die 
met het Gehuurde is vervaardigd of ontvangen.

6.4  Als bepaalde software onderdeel uitmaakt van het Gehuurde of voor gebruik daarvan 
nodig is, zal Verhuurder deze software aan Huurder ter beschikking stellen onder 
toepassing van de bepalingen omtrent ‘Software’ zoals opgenomen in de Algemene 
Voorwaarden. 

6.5  Verhuurder mag haar rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen 
aan een derde. Huurder verleent in dat geval haar medewerking aan Verhuurder voor 
die overdracht. Huurder kan haar rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst 
niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder overdragen aan een 
derde.

7 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
7.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 
7.2  Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkomst  

of daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
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