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ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, waaronder 
bijvoorbeeld worden begrepen offertes, en alle overeenkomsten die 
Aircorent met de klant aangaat, een en ander behoudens voor zover 
door Aircorent uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is 
afgeweken. 
Onder de klant, hierna ook te noemen huurder, wordt in ieder geval 
verstaan de contractspartij aan wie Aircorent roerende zaken, 
waaronder bijvoorbeeld worden begrepen zakelijke en industriële 
koeling/airconditioning (hieronder in het hiernavolgende ook te 
verstaan watergekoelde koelmachines en overige koeltechnische 
produkten en hulpmiddelen) verhuurt. 
Aircorent wijst aanvullende en/of afwijkende (algemene) 
voorwaarden van de klant, waaronder bijvoorbeeld worden begrepen 
branche-voorwaarden, uitdrukkelijk van de hand. Deze gelden niet, 
tenzij uitdrukkelijk door Aircorent aanvaard. 
 
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst 
2.1. Alle aanbiedingen van Aircorent zijn geheel vrijblijvend. 
Beschrijvingen in de aanbiedingen van Aircorent zijn zo nauwkeurig 
mogelijk, maar binden Aircorent niet. 
2.2. Zodra Aircorent de door de klant voor akkoord ondertekende 
overeenkomst heeft ontvangen, is de overeenkomst tot stand 
gekomen, zulks onverminderd het bepaalde in 2.3. 
2.3. Een door de klant getekende overeenkomst kan door Aircorent 
onverwijld na de ontvangst worden herroepen, ook al bevat deze 
aanbieding een termijn voor aanvaarding en geschiedt aanvaarding 
binnen deze termijn. 
2.4. De inhoud van de prijslijsten van Aircorent, drukwerken, 
websites, brochures e.d. binden Aircorent niet, tenzij in de 
overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. 

 
Artikel 3: Levering en andere prestaties 
3.1. Opgegeven of overeen gekomen levertijden van alle andere 
prestaties, door Aircorent te verrichten, gelden niet als fatale 
termijnen. Deze tijden gelden steeds (bij benadering). Aircorent kan 
op geen enkele wijze aansprakelijk zijn jegens de klant indien om 
welke reden dan ook de genoemde levertijd wordt overschreden. 
3.2. Bij niet-tijdige levering en/of prestatie dient Aircorent schriftelijk 
in gebreke te worden gesteld. 
3.3. Het door de klant, of in opdracht van de klant door een derde, 
plaatsvindende vervoer van het verhuurde naar de klant toe, 
respectievelijk naar de verhuurder toe, waaronder wordt begrepen 
verpakking, in-en uitladen en laden lossen geschiedt voor rekening 
en risico van de klant, ongeacht enig andersluidend beding. De klant 
is verplicht dit vervoer c.a. deugdelijk te verzekeren. Dit vervoer 
dient te geschieden per daartoe geschikt vervoermiddel. Wanneer 
voor laatstgenoemd vervoer van het gehuurde door de klant als 
bedoeld in artikel 3.3 van de openbare weg gebruik wordt gemaakt, 
moet de huurder zelf zorgdragen voor het verkrijgen van 
toestemming daartoe van de bevoegde autoriteiten. De huurder is 
jegens verhuurder aansprakelijk voor eventuele uit het gebruik van 
de openbare weg voortvloeiende schade, hoe en door wie ook 
veroorzaakt. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te 
vervoeren en/of te verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van verhuurder. Bij niet naleving van deze bepaling is 
huurder aansprakelijk voor alle schade daaruit voortvloeiend. 
3.4. Aircorent is gerechtigd om in gedeelten te leveren en/of 
presteren (en te factureren). 
3.5. De huurtermijn vangt aan en eindigt op de data zoals 
opgenomen in de huurovereenkomst; indien het gehuurde door 

welke oorzaak dan ook niet op de overeengekomen datum voor 
aflevering of afhalen wordt afgeleverd of afgehaald dient niettemin 
de huur vanaf de overeengekomen datum van aflevering of afhalen 
te worden betaald. Indien het gehuurde voor de in 
huurovereenkomst genoemde datum van beëindiging van de 
huurovereenkomst wordt teruggeleverd aan verhuurder moet 
huurder de huurprijs over de gehele overeengekomen huurtermijn 
betalen. 
Indien het gehuurde niet opgehaald kan worden door verhuurder op 
de in de huurovereenkomst overeengekomen datum, bijvoorbeeld en 
onder andere door afwezigheid van huurder en/of niet bereikbaarheid 
van de locatie van het gehuurde of welke oorzaak ook, is huurder 
aansprakelijk voor alle kosten, schade etc. die daaruit voortvloeien. 
In geval van (met instemming van verhuurder) voortduren van de 
huur, na afloop van de overeengekomen huurtermijn, wordt de huur 
berekend en betaald op basis van de overeengekomen huurprijs en 
zullen alle bepalingen van de huurovereenkomst inclusief algemene 
voorwaarden van kracht blijven. Verhuurder behoudt zich het recht 
voor om de huurtermijn niet te verlengen. Indien huurder het 
gehuurde niet tijdig teruglevert, is hij aansprakelijk voor alle kosten 
die hieruit voortvloeien.  
3.6. Aflevering en retourhalen geschiedt uitsluitend op werkdagen en 
wel tijdens kantoor uren, tenzij anders overeengekomen. 
3.7. De minimale huurperiode bedraagt 4 weken. Indien geen termijn 
is overeengekomen geldt een te hanteren opzegtermijn van 10 
kalenderdagen 
3.8. Huur dient opgezegd te worden schriftelijk met in acht name van 
de opzegtermijn. 
 
Artikel 4: Prijzen 
4.1. De in de aanbiedingen van Aircorent vermelde prijzen zijn in 
euro's en exclusief B.T.W., andere belastingen en heffingen en 
exclusief verzekering en buitengewone (on)kosten. De prijzen van 
Aircorent gelden voor de in de offerte van Aircorent of 
opdrachtbevestiging genoemde leveringsomvang en prestaties. Meer 
of bijzondere prestaties (zoals bijvoorbeeld schoonmaakkosten of 
extra kosten ten gevolge van laden en/of lossen gedurende een 
langere tijd dan de in de overeenkomst voorziene tijdsduur) worden 
dus afzonderlijk berekend tegen de daarvoor bij Aircorent geldende 
tarieven.  
4.2. Indien zich na de aanbieding van Aircorent of na de 
totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in 
factoren die de prijzen van Aircorent bepalen, zoals bijvoorbeeld 
verhoging van de kostprijs, brandstofprijzen, loonkosten, sociale 
lasten, belastingen, verzekeringen, is Aircorent gerechtigd deze alle 
in de prijs door te berekenen aan de klant. Aircorent is ook 
gerechtigd om bij de overgang van een kalenderjaar tijdens de 
huurperiode de huurprijs aan te passen op grond van het inflatie 
percentage en/of nieuwe huur lijstprijzen. 
4.3. Een verrekening van stilstand op erkende Christelijk en 
Nationale feestdagen en daarmee gelijk te stellen feestdagen zal niet 
plaatsvinden. De huurprijs is erop gebaseerd, dat de huur op deze 
dagen, evenals gedurende alle (normale) weekends, normaal wordt 
doorbetaald. 
 
Artikel 5: Betaling 
5.1. De klant dient de in de overeenkomst vermelde waarborgsom op 
de bankrekening van Aircorent bijgeschreven te hebben uiterlijk 1 
week voorafgaande aan de overeengekomen datum van levering van 
het gehuurde. Indien de termijn tussen de datum van het sluiten van 
de overeenkomst en de datum van de levering minder dan 1 week 
bedraagt, dient de waarborgsom op eerste verzoek van Aircorent 
door de klant per omgaande telefonisch te worden overgeboekt op 
bankrekening van Aircorent, met dien verstande dat de waarborgsom 
in alle gevallen uiterlijk 24 uur voor de datum van levering moet zijn 
bijgeschreven op de bankrekening van Aircorent. Bij gebreke van 
tijdige betaling van de waarborgsom door de klant als in het 
bovenstaande omschreven, is Aircorent gerechtigd om de 
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht 
van Aircorent op betaling door de klant van het door de klant 
krachtens de overeenkomst verschuldigde, benevens het recht van 
Aircorent op vergoeding door de klant van schade, kosten etc. Alle 
(overige) betalingen, waaronder huurprijsbetalingen dienen te 
geschieden binnen de in de huurovereenkomst gestelde termijn. 
Deze betalingstermijn 

geldt als een fatale termijn. Indien de betalingen niet binnen de 
gestelde termijn zijn voldaan, is huurder in verzuim door het 
enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of 
ingebrekestelling is vereist.  
5.2. facturering geschiedt eens in de 14 kalender dagen, 
halverwege en aan het einde van de maand. De betalingstermijn is 
14 dagen netto na faktuurdatum. Transportkosten vice versa en 
montage/demontagekosten worden bij de eerste facturering 
verrekend. Op basis van nacalculatie zal verrekend worden aan het 
einde van de huurperiode. 
5.3. Alle betalingen dienen zonder korting en verrekening te 
geschieden.  
5.4. De door de klant gedane betalingen strekken steeds ter 
betaling van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van 
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de 
klant dat voldoening betrekking heeft op een andere of latere 
factuur. 
5.5. Huurder dient Aircorent onmiddelijk schriftelijk te informeren, 
indien huurder surseance van betaling aan gaat vragen, in 
failissement dreigt te geraken en/of beslag wordt gelegd op het 
gehuurde door derden. 
5.6. Indien de klant een of meerdere betalingsverplichtingen niet, 
niet tijdig of niet volledig nakomt, is de klant vanaf de vervaldatum 
aan Aircorent een rente verschuldigd over alle te late betalingen 
ter hoogte van het percentage van de wettelijk rente vermeerderd 
met 2, per maand of gedeelte van een maand, waarbij een 
gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is 
de klant alsdan de buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd; 
het bedrag daarvan bedraagt 15% van het bedrag van de 
achterstallige betaling of zo veel meer als de werkelijke kosten 
bedragen. Verder is de klant alsdan verschuldigd de gerechtelijke 
incassokosten: indien de werkelijke gerechtelijke incassokosten 
(waaronder eveneens begrepen de kosten van de advocaat van 
Aircorent) hoger zijn dan het bedrag dat staat vermeld aan 
proceskosten in het te wijzen gerechtelijk vonnis, dan is de klant 
het meerdere aan Aircorent verschuldigd, voorzover Aircorent de 
gerechtelijke procedure heeft gewonnen; tevens is huurder 

eventuele kosten van faillissementsaanvragen en eventuele 
opslagkosten in geval van opschorting van levering verschuldigd. 
Verhuurder heeft voorts, onverminderd het recht om betaling van 
de niet betaalde huur met rente en kosten te vorderen, het recht:  
a. maatregelen te treffen die tot gevolg hebben dat huurder van 
het gehuurde geen gebruik kan maken tot de achterstand in de 
betaling van de huur geheel is opgeheven. Gedurende deze 
tijdelijke stilstand van het gehuurde moet de huur normaal worden 
betaald en vervolgens/of 
b. de huurovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege als 
geëindigd te beschouwen, zonder dat een ingebrekestelling of 
rechtelijke tussenkomst is vereist. Alsdan zal de verhuurder 
gerechtigd zijn het gehuurde op kosten van de huurder te doen 
weghalen, waarbij de huurder verplicht is aan verhuurder toegang 
te verschaffen tot de plaatsen waar zich het gehuurde bevindt. 
5.7. Aircorent is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen 
zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen van de klant te 
verlangen voor (verdere) uitvoering door Aircorent van de 
overeenkomst. 
 
Artikel 6: Keuring/Onderhoud en klachten 
6.1. Aircorent moet het verhuurde in goede staat afleveren of voor 
afhalen door/namens huurder beschikbaar houden. Huurder heeft 
het recht het gehuurde voor aflevering of afhaling te keuren. 
Indien de huurder van dit recht geen gebruik heeft gemaakt, wordt 
het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.  
6.2. Huurder is verplicht de bij het verhuurde behorende en aan 
huurder verstrekte gebruikshandleiding strikt en volledig na te 
leven, zoals ook is opgenomen in de overeenkomst tussen 
Aircorent en huurder. Indien huurder nalaat genoemde 

gebruikshandleiding strikt en volledig na te leven kan huurder 
nimmer enig beroep doen op een eventueel gebrek in de zaak of 
prestatie, zulks terwijl huurder gehouden is zijn 
(betalings)verplichtingen volledig na te komen, onverminderd het 
recht van verhuurder om de overeenkomst als ontbonden te 
beschouwen en onverminderd het recht van verhuurder op 
volledige vergoeding van de schade, kosten etc. Correcte naleving 
van de gebruikshandleiding impliceert overigens niet dat Aircorent 
in voorkomend geval aansprakelijk is.  
6.3. Huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huur voor 
zijn rekening in behoorlijke en bedrijfsvaardige toestand te houden 
en is verplicht onmiddellijk na een ontstane storing die storing aan 
verhuurder te vermelden. Alle nodige reparaties, ook indien het 
gehuurde ten gevolge van toeval, molest en/of welk andere 
gebeurtenis ook beschadigd is, met uitzondering van reparaties 
ten gevolge van normale slijtage, zullen op kosten van huurder 
vanwege verhuurder worden uitgevoerd. Het is huurder zonder 
voor afgaande schriftelijk toestemming van verhuurder niet 
toegestaan het gehuurde te repareren of te doen repareren. Ver 
huurder heeft tijdens de huur te allen tijde het recht het recht het 
gehuurde te controleren of te doen controleren. Niet uitoefening 
van deze controle doet geen afbreuk aan de rechten van 
verhuurder.  
6.4. De klant kan op een zichtbaar en/of niet zichtbaar gebrek in 
de zaak of prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen 
bekWame tijd, die niet langer is dan één werkdag nadat hij de 
tekortkoming ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij 
Aircorent terzake hiervan schriftelijk per telefax heeft 
geprotesteerd onder opgaaf van redenen.  
6.5. De klant zal Aircorent te allen tijde de gelegenheid bieden een 
eventueel gebrek te herstellen. 
6.6. De klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem te 
dienste stonden op grond van een gebrek in de zaak of de 
prestatie indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen 
en op de hierboven vermelde wijze heeft gereclameerd en/of hij 
Aircorent niet de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te 
herstellen. 
6.7. Retournering van het door Aircorent geleverde kan alleen 
geschieden na de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Aircorent. 
6.8. Door het indienen van een klacht wordt de 
betalingsverplichting niet opgeschort. 
6.9 Huurder, direct of indirect via derde partijen, is niet toegestaan 
een wijziging aan te brengen aan het gehuurde. Huurder is 
verplicht het gehuurde in eigen beheer te houden en het te 
behandelen en te bewaren als een goede huisvader. 
 

Artikel 7: Overmacht 
7.1. Aircorent is niet gehouden tot nakoming van enige 
verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een 
omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die ook niet 
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvatting(en) voor haar rekening komt.  
7.2. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld, maar uitdrukkelijk niet 
alleen, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken 
en brandstof, transportvertraging, brand en vergelijkbare 
omstandigheden bij Aircorent danwel haar toeleveranciers. 
7.3. Indien Aircorent door overmacht of andere buitengewone 

omstandigheden niet of niet tijdig in staat is om haar 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft 
zij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te 
voeren, ofwel (indien nakoming binnen redelijke termijn niet 
mogelijk is) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te 
verklaren. 
7.4. De klant is in geval van overmacht niet gerechtigd om tot 
ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of 
schadevergoeding te vorderen. 
7.5. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden 
geduurd heeft, kan de klant overgaan tot ontbinding van de 
overeenkomst zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding. 
Aircorent blijft gerechtigd tot betaling van haar toekomende prijs. 
 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring 
8.1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Aircorent, is 
Aircorent jegens de klant niet aansprakelijk voor schade, uit welke 

hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en 
indirecte schade zoals gevolg- of bedrijfschade en dus o.a. ook niet 
voor: 
schade veroorzaakt door het niet of niet tijdig opleveren van het 
verhuurde tengevolge van overmacht of stoornis in het bedrijf van 
verhuurder door welk oorzaak ook;  
-schade veroorzaakt door nodig blijkende vervanging, herstel of 
storing, zowel indien deze het gevolg zijn van normale slijtage van 
het gehuurde als door welke oorzaak ook; 
-schade veroorzaakt door of met het gehuurde, door welke 
oorzaak dan ook veroorzaakt; huurder vrijwaart verhuurder 
terzake tegen aanspraken van derden;  
-bedrijfsschade die de huurder en/of een derde(n) lijdt/lijden in 
welke vorm dan ook veroorzaakt door beschadiging van, storing 
aan, het verloren gaan van of uitval van het gehuurde. 
-schade aan eigendom van de klant of derden toebehorende 
roerende of onroerende zaken of personen;  
-schade die het gevolg is van het niet voldoen van de door 
Aircorent geleverde of verhuurde roerende zaken aan wettelijke of 
andere overheidseisen; 
-schade veroorzaakt door derde(n) die met instemming van de 
klant door Aircorent is (zijn) ingeschakeld; de huurder heeft geen 
recht om betaling van de huurprijs te weigeren, danwel ontbinding 
van de huurovereenkomst en/of schade-vergoeding te vorderen op 
grond van beweerde wanprestatie aan zijde van verhuurder, 
behoudens in geval van 
opzet aan de zijde van verhuurder zelf. 
8.2. Aircorent is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade 
voorzover deze het bedrag te boven gaat dat Aircorent van een 
verzekeringsmaatschappij zal hebben ontvangen.  
8.3. Indien en voorzover op Aircorent enige aansprakelijkheid 
mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te 
allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal 6 maal de 
huurprijs van het gehuurde per maand, met dien verstande dat 
deze aansprakelijkheid maximaal 2.250,- euro per schadegeval of 
samenhangende reeks van gevallen kan bedragen.  
8.4. Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde 

dienen binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan of zo veel eerder 
als de klant de schade had kunnen onderkennen, bij Aircorent per 
aangetekend schrijven te worden gemeld, op straffe van verval 
van iedere aanspraak op schadevergoeding door de klant. 
8.5. Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen 
van de klant of door het werken met zaken, werknemers en/of 
hulppersonen van de klant is Aircorent niet aansprakelijk. 
8.6. Aircorent is niet aansprakelijk voor schade indien de klant zelf 
wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht 
aan het door Aircorent geleverde/gepresteerde en/of indien de 
klant deze zaken/prestaties voor andere dan normale 
(bedrijfs)doeleinden heeft aangewend. Evenmin is Aircorent 
aansprakelijk indien de klant de gebruikshandleiding niet heeft 
nageleefd. 
8.7. De klant vrijwaart Aircorent voor alle aanspraken van derden 
wegens schade, opgetreden door of in verband met de door 
Aircorent geleverde zaken of prestaties. 
 
Artikel 9: Eigendomsrecht 
9.1. Gehuurde zaken worden nimmer eigendom, tenzij de klant 
een door Aircorent uitgeschreven nota kan tonen, die ook door de 
klant aan Aircorent betaald is. Het is huurder verboden op de door 
Aircorent verhuurde zaken een vuist- of bezitloos pandrecht ten 
behoeve van een derde te vestigen. 
 
Artikel 10: Schade en verzekering 
10.1 Gedurende de huur is het gehele risico van het gehuurde voor 
rekening van de huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, 
handeling of niet-handeling de beschadiging of het verloren gaan 
is veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Schade uit 

dien hoofde aan het gehuurde ontstaan, is huurder verplicht aan 
verhuurder te vergoeden en wel voorzover de waarde tussen 
partijen overeengekomen is, op basis van die waarde. Huurder is 
verplicht iedere beschadiging en/of verloren gaan van het 
gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Huurder is 
verplicht de huurprijs door te betalen, totdat hij de schade aan 
verhuurder heeft vergoed. Huurder is verplicht verhuurder te 
vrijwaren tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade, 
tijdens de huur aan derden berokkend door het gehuurde danwel 
door het gebruik van het gehuurde. 
10.2 Huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd 
te houden tegen alle normaal te verzekeren risico's, waaronder in 
elk geval diefstal, brand, waterschade, vernieling etc. Huurder is 
verplicht op verzoek van verhuurder het bewijs van gesloten 
verzekering te leveren middels het overleggen van de polis met 
voorwaarden. Indien verhuurder de gesloten verzekering niet 
acceptabel acht, is huurder verplicht een nieuwe en/of aanvullende 
verzekering te sluiten ter verzekering van het gehuurde. Huurder 
verplicht zich, op eerste verzoek van verhuurder, zijn rechten ten 
opzichte van de verzekeringsmaatschappij aan verhuurder te 
cederen. Het is huurder niet toegestaan deze vorderingen aan 
derden te verpanden en/of te cederen. 
 
Artikel 11: Opschorting en ontbinding 
11.1. Het is huurder niet toegestaan enig door huurder 
verschuldigde bedrag te verrekenen met bedragen welke 
verhuurder aan hem verschuldigd mocht zijn. Huurder is evenmin 
gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van de 
gesloten huurovereenkomst in verband met enige andere door 
huurder gesloten overeenkomsten, behoudens voorzover huurder 
een natuurlijke persoon betreft die niet handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf. 
11.2. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt, is Aircorent gerechtigd om zonder nadere 
ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden 
te zijn tot enige schadevergoeding de levering van zaken en/of 
prestaties op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst- 
door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant- met 
directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan 
Aircorent toekomende rechten. 
11.3. Naast de overige aan Aircorent toekomende rechten, kan 
Aircorent de overeenkomst met de klant te allen tijde zonder 
nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst of zonder 
schadeplichtigheid jegens de klant- door middel van een 
schriftelijke mededeling aan de klant- met directe ingang 
ontbinden indien de klant zijn opeisbare verplichtingen onbetaald 
laat, indien de klant insolvent wordt, in staat van faillissement 
wordt verklaard, surseance van betaling wordt aangevraagd, 
indien de klant tot boedelafstand overgaat, komt te overlijden of 
onder curatele wordt gesteld, indien de klant zijn bedrijf staakt 
danwel overdraagt danwel substantieel wijzigt en/of beslag onder 
hem wordt opgelegd dat niet binnen dertig dagen na datum 
beslaglegging zal zijn opgeheven. 
 
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen 
12.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Aircorent is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 13: Slotbepaling 
13.1. Mocht een der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig 
zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de 
geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van 
het ongeldige en/of nietig verklaarde artikellid wordt geacht alsdan 
een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van 
hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het 
ongeldig en/of nietig verklaarde artikellid het meest benadert. 
13.2. Aircorent kan deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde 
wijzigen. 
 

 


