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1 Definities 
1.1 
De in deze Productvoorwaarden met een 
hoofdletter geschreven termen hebben voor zover 
zij niet zijn omschreven in de Algemene 
Voorwaarden Kenter B.V. de volgende betekenis: 
 
Algemene Voorwaarden 
De Algemene Voorwaarden Kenter B.V., zoals 
deze van tijd tot tijd worden gewijzigd.  
 
Installatieverantwoordelijke 
De vanuit de ARBO- wetgeving voortvloeiende 
verantwoordelijkheid van een persoon die is 
aangewezen als direct verantwoordelijke voor de 
veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie 
en de veiligheid van de elektrische 
arbeidsmiddelen.  
 
Installatieverantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor het nakomen en 
waarborgen van de verplichtingen en eisen van de 
Installatieverantwoordelijke als bedoeld in artikel 5 
van deze Productvoorwaarden.  
 
Productvoorwaarden 
Deze Productvoorwaarden periodieke diensten 
voor infrastructuur Kenter B.V., zoals deze van tijd 
tot tijd worden gewijzigd.  
 

2 Toepasselijkheid 
2.1 
Deze Productvoorwaarden zijn, naast de Algemene 
Voorwaarden, van toepassing op, en maken 
integraal deel uit van alle Aanbiedingen en 
Overeenkomsten, inclusief wijzigingen daarvan en 
aanvullingen daarop, met betrekking tot de 
uitvoering door Kenter van periodieke diensten 
en/of Werkzaamheden voor en/of gerelateerd aan 
de verhuur en het onderhoud van Infrastructuur.  
 

3 Looptijd en beëindiging 
3.1 
Tenzij anders overeengekomen, wordt de 
Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.  

3.2 
Partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen 
middels een schriftelijk kennisgeving aan de andere 

partij en met inachtneming van een opzegtermijn 
van zes (6) maanden.  
 

4 Uitvoering van de 
overeenkomst 

4.1 
De kosten in verband met het vervangen van 
Infrastructuur of onderdelen daarvan komen voor 
rekening van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever 
de Infrastructuur van Kenter huurt. 

4.2 
Indien dat voor het uitvoeren van Werkzaamheden 
nodig is staat Opdrachtgever toe dat de installatie 
tijdelijk uit bedrijf wordt genomen. Kenter streeft 
naar een zo kort mogelijke onderbreking. 

4.3 
Indien Opdrachtgever bij de uitvoering van 
Werkzaamheden door Kenter inzet van een 
noodvoorziening zoals aggregaten verlangt, zal 
Opdrachtgever dit voorafgaand aan de 
werkzaamheden aan Kenter melden. De kosten 
verbonden aan de inzet van een noodvoorziening, 
komen voor rekening van Opdrachtgever.  
 

5 Installatie- 
verantwoordelijkheid  

5.1 
Indien en voor zover de 
Installatieverantwoordelijkheid voor de in de 
Overeenkomst vermelde, aan Opdrachtgever 
toebehorende Infrastructuur, door Opdrachtgever is 
overgedragen aan Kenter, zal Kenter deze 
uitoefenen volgens de geldende veiligheidsnormen- 
en wettelijke voorschriften.  

5.2 
Kenter kan niet eerder worden geacht de 
Installatieverantwoordelijkheid te hebben aanvaard 
dan nadat Kenter dit Schriftelijk aan Opdrachtgever 
heeft bevestigd. Opdrachtgever verstrekt aan 
Kenter alle in verband met de 
Installatieverantwoordelijkheid relevante gegevens, 
waaronder begrepen (storings)informatie, rapporten 
en documenten van de Infrastructuur. 
Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en 
juistheid van de desbetreffende gegevens.  

5.3 
Kenter kan voorwaarden stellen voor het uitoefenen 
van Installatieverantwoordelijkheid. Indien naar het 
oordeel van Kenter de Infrastructuur aangepast 
moet worden danwel het takenpakket moet worden 
uitgebreid of gewijzigd om blijvend te voldoen aan 
de verplichtingen vanuit de 
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Installatieverantwoordelijkheid, heeft Kenter het 
recht om de Overeenkomst hierop aan te passen. 
Kenter informeert Opdrachtgever over deze 
aanpassing. De eventuele kosten van door Kenter 
noodzakelijk geachte aanpassingen of onderhoud 
van de installatie(s) van Opdrachtgever, komen 
voor rekening van Opdrachtgever.  

5.4 
Indien de Installatieverantwoordelijkheid voor de 
Infrastructuur van Opdrachtgever geheel of 
gedeeltelijk wordt uitgeoefend door Opdrachtgever 
of een door hem ingeschakelde derde garandeert 
Opdrachtgever dat hij dan wel de betrokken derde 
hierbij steeds voldoet aan de geldende 
veiligheidsnormen- en wettelijke voorschriften.  
 

6 Storingen 
6.1 
Storingen aan het Gehuurde en/of aan de 
Infrastructuur waarvoor Kenter de 
Installatieverantwoordelijkheid uitoefent moeten 
door Opdrachtgever binnen twaalf (12) uur nadat 
de storing is opgemerkt via het storingsnummer 
aan Kenter worden gemeld.   

6.2 
Kenter zal zich in geval van een storing inspannen 
om binnen de overeengekomen responstijd 
aanwezig te zijn om de storing te verhelpen. 
Ingeval zich storingen tegelijkertijd voordoen bij 
meerdere opdrachtgevers van Kenter, heeft Kenter 
het recht haar prioriteitsbeleid toe te passen.   

6.3 
De kosten voor het herstellen en/of het opheffen 
van een storing en de kosten voor het treffen van 
een noodvoorziening om de energievoorziening 
tijdens een storing in stand te houden zijn voor 
rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever 
Infrastructuur van Kenter huurt, geldt het bepaalde 
in artikel 8.2 en artikel 8.3.   

6.4 
Indien naar aanleiding van een (storings)melding 
wordt vastgesteld dat de oorzaak van de storing 
niet is gelegen in het Gehuurde en/of Infrastructuur 
waarvoor Kenter Installatieverantwoordelijkheid 
uitoefent, komen de voorrij- en andere kosten van 
Kenter voor rekening van Opdrachtgever. 

6.5 
Opdrachtgever is verplicht kosteloos zijn 
medewerking te verlenen aan het oplossen van 
storingen.  

7 Vergoedingen, tarieven en 
betaling 

7.1 
Zodra Kenter het Gehuurde op de locatie aflevert of 
ter beschikking stelt is Opdrachtgever de 
huurpenningen aan Kenter verschuldigd. De 
vergoedingen voor het uitvoeren van services, 
waaronder onderhoud voor de Infrastructuur is 
Opdrachtgever verschuldigd op het moment dat de 
Infrastructuur gereed is om onder spanning gezet 
te worden.  

7.2 
Indien er door Kenter werkzaamheden worden 
verricht die niet vallen onder de Overeenkomst 
worden de kosten in de vorm van meerwerk in 
rekening gebracht tegen de op het moment van 
uitvoering geldende tarieven en voorwaarden. 
Kenter stelt Opdrachtgever zo mogelijk tevoren op 
de hoogte van het meerwerk.   

7.3 
Meerwerk dat voortvloeit uit noodzakelijke (extra) 
werkzaamheden, kan tot een bedrag van 1.500,00 
euro direct en zonder opdracht van Opdrachtgever 
worden uitgevoerd. Indien de kosten hoger uitvallen 
is voorafgaande instemming c.q. 
opdrachtverstrekking door Opdrachtgever vereist. 
 

I  Aanvullende 
huurbepalingen  

Ingeval Infrastructuur van Kenter wordt gehuurd 
(Gehuurde), is in aanvulling op voorgaande 
artikelen 1 tot en met 7 het bepaalde in de artikelen 
8 tot en met 14 van toepassing. 
 

8 Installatieverantwoordelijk-
heid en storingen 

8.1 
Kenter oefent de Installatieverantwoordelijkheid 
zoals bedoeld in artikel 5.1 uit voor het Gehuurde.  

8.2 
De kosten voor het herstel en het verhelpen van 
storing(en) aan het Gehuurde zijn voor rekening 
van Kenter, tenzij de desbetreffende storing is toe 
te rekenen aan een activiteit van Opdrachtgever, in 
welk geval die kosten voor rekening van 
Opdrachtgever zijn.  
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8.3 
De kosten voor het treffen van een 
noodvoorziening om de energievoorziening tijdens 
een storing in stand te houden komen voor 
rekening van Opdrachtgever. 
 

9 Eigendom 
9.1 
Het Gehuurde is en blijft eigendom van Kenter.  

9.2 
Zonder toestemming van Kenter mag 
Opdrachtgever het Gehuurde niet onderverhuren of 
anderszins ter beschikking stellen aan derden.  

9.3 
Het Gehuurde mag zonder toestemming van 
Kenter niet worden belast met een recht van 
hypotheek een pandrecht of op een andere wijze 
tot zekerheid aan derden worden verstrekt. Ook 
mag het Gehuurde niet zonder toestemming van 
Kenter met een persoonlijk of zakelijk recht worden 
belast.  

9.4 
Op verzoek van Kenter verleent Opdrachtgever 
(kosteloos) alle medewerking voor het vestigen van 
door Kenter gewenste zakelijke rechten, waaronder 
een opstalrecht voor het Gehuurde of een 
erfdienstbaarheid voor het verlenen van toegang.  
De zakelijke rechten zullen volgens de 
standaardvoorwaarden van Kenter worden 
overeengekomen waarbij de kosten voor het 
vestigen ervan voor rekening van Opdrachtgever 
komen.   

9.5 
Indien het Gehuurde tenietgaat als gevolg van 
omstandigheden waarvoor Opdrachtgever zich op 
grond van het bepaalde in artikel 13 lid 1 had 
moeten verzekeren en Opdrachtgever dat heeft 
nagelaten, dient hij de nieuwwaarde van het 
Gehuurde aan Kenter te vergoeden.  
 

10 Locatie 
10.1 
De Opdrachtgever stelt ten behoeve van het 
Gehuurde om niet een locatie ter beschikking die 
voldoet aan de daaraan door Kenter gestelde 
eisen. Alle kosten in verband met de inrichting en 
aanpassing van deze locatie, alsook de plaatsing 
en aanleg van het Gehuurde op deze locatie, zijn 
voor rekening van Opdrachtgever. 

10.2 
Indien een ander dan Opdrachtgever eigenaar is 
van de locatie als bedoeld in het vorige lid, staat 
Opdrachtgever ervoor in dat de eigenaar akkoord 
gaat en zijn onvoorwaardelijke medewerking 
verleent aan de vestiging van door Kenter 
gewenste (zakelijke) rechten zoals bedoeld in 
artikel 9.4. Desgevraagd overlegt Opdrachtgever 
schriftelijk bewijs van de hiervoor bedoelde 
toestemming of medewerking.  
 

11 Verplichtingen 
opdrachtgever 

11.1 
Opdrachtgever is verplicht c.q. staat ervoor dat:  
a. er zorgvuldig met het Gehuurde wordt 

omgegaan en het Gehuurde in 
overeenstemming met de aard, 
bestemming en technische 
eigenschappen van het Gehuurde wordt 
gebruikt; 

b. er (op eerste verzoek van Kenter) 
maatregelen worden getroffen danwel 
worden toegestaan om het Gehuurde 
tegen overbelasting te beschermen een 
en ander ter voorkoming van uitval en 
behoud van de levensduur van het 
Gehuurde; 

c. het Gehuurde niet zwaarder wordt belast 
dan de nominale belasting volgens de van 
kracht zijnde normen, te corrigeren naar 
de plaats van opstelling; 

d. de installatie  selectief  wordt beveiligd ten 
opzichte van het Gehuurde van Kenter.  

11.2 
Het is Opdrachtgever of door Opdrachtgever 
ingeschakelde derden niet toegestaan om 
bedieningshandelingen aan het Gehuurde uit te 
voeren of om werkzaamheden aan het Gehuurde te 
verrichten.  
 

12 Wegnemen, verplaatsen, 
wijzigen en vervangen 

12.1 
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder 
instemming van Kenter het Gehuurde te 
verwijderen, verplaatsen, vervangen of daaraan 
wijzigingen aan te brengen.  

12.2 
Indien het Gehuurde gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever 
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wordt verwijderd, verplaatst, vervangen of 
gewijzigd, zijn de kosten daarvan voor rekening van 
Opdrachtgever. Voor zover de wijzigingen tevens 
wijzigingen in de verschuldigde vergoeding met 
zich brengen, gelden die gewijzigde vergoedingen 
voor de resterende looptijd van de Overeenkomst. 

12.3 
Indien bij beëindiging van de Overeenkomst het 
Gehuurde moet worden verwijderd, komen de 
daaraan verbonden eenmalige kosten voor 
rekening van Opdrachtgever. De kosten voor het 
veiligstellen van de installatie en de hiervoor 
noodzakelijke maatregelen komen eveneens voor 
rekening van Opdrachtgever. 

12.4 
Bij de beëindiging van de Overeenkomst is 
Opdrachtgever verplicht om het Gehuurde in goede 
staat beschikbaar te stellen aan Kenter. 
 

13 Verzekering 
13.1 
Opdrachtgever is verplicht om het Gehuurde 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst te 
verzekeren op basis van nieuwwaarde tegen 
gevaren zoals diefstal en brand. Opdrachtgever 
dient daarbij ten behoeve van Kenter met de 
verzekeraar overeen te komen dat Kenter voor wat 
betreft door haar bij Opdrachtgever geplaatste 
eigendommen geldt als medeverzekerde. Kenter 
kan schriftelijk bewijs van deze verzekering 
verlangen.  
 
 

II  Slot 

14 Slotbepalingen 
14.1 
Deze Productvoorwaarden treden op 1 januari 
2020 in werking en kunnen worden aangehaald als 
“Productvoorwaarden periodieke diensten voor 
infrastructuur Kenter B.V. 2020”. 

14.2  
Deze Productvoorwaarden zijn gepubliceerd op 
www.kenter.nu. 
 

*** 
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