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WEVI BEDRIJFSWAGEN VERHUUR 

Versie augustus 2019 

 

Definities 

- Algemene Voorwaarden: de voorwaarden zoals hierna in de artikelen 1 tot en met artikel 24 verwoord.  

- Berijder: de natuurlijke persoon die in de huurovereenkomst wordt aangewezen als daadwerkelijke bestuurder van 
het Voertuig; 
 

- Voertuig: het Voertuig dat Verhuurder aan Huurder verhuurt inclusief toebehoren in de ruimste zin van het woord; 
 

- Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder betreffende de verhuur van het HuurVoertuig, 
inclusief toebehoren, door Verhuurder; 

 

- Huurperiode: de periode gedurende welke Huurder op grond van de Huurovereenkomst het Voertuig mag gebruiken. 
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of 
anderszins schriftelijk is overeengekomen. Indien geen einddatum op de huurovereenkomst staat vermeld, wordt het 
Voertuig geacht voor een periode van 30 dagen te zijn gehuurd. Na het verstrijken van deze periode zal de 
huurperiode telkens met 30 dagen worden verlengd, tenzij Huurder het Voertuig aan Verhuurder heeft geretourneerd. 

 

- Huurder: de natuurlijke persoon die de huurovereenkomst heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf of de 
rechtspersoon of personenvennootschap die als Huurder de huurovereenkomst sluit; 

 

- Verhuurder: Wevi Bedrijfswagen Verhuur   
 

- Vervangend Voertuig: een door Verhuurder aan Huurder ter beschikbaar gesteld Voertuig ter vervanging van het 
HuurVoertuig; 

 

- Schade van de Verhuurder: de vermogensschade die Verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:   
beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het Voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij 

normale slijtage) of vermissing van het Voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van 

de Verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het Voertuig, de derving van 

huurinkomsten en de kosten van opsporing in geval van vermissing van het Voertuig; 

met of door het Voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de Verhuurder, de kentekenhouder of de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van het Voertuig aansprakelijk is; 

- Bovenhoofdse schade: schade van de Verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het Voertuig dat zich 
op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het Voertuig bevestigde 
zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden; 

 

- Afmelden: vorm van inleveren van het Voertuig op een andere locatie dan die van Verhuurder waarbij Huurder 
aangeeft waar en wanneer het Voertuig kan worden opgehaald door Verhuurder. Het stopzetten van de 
huurovereenkomst kan alleen tijdens kantooruren; de Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor schade en/of 
diefstal, parkeerkosten, boetes, enz. tot het moment dat het Voertuig is overhandigd aan de medewerker van de 
Verhuurder; 
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1. Algemene Voorwaarden 
1.1. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal en onverbrekelijk deel uit van de tussen Verhuurder en Huurder 

gesloten Huurovereenkomst, alsmede alle offertes, aanvragen, bestellingen en orderbevestigingen ter zake. 
1.2. Slecht met schriftelijke toestemming van Verhuurder kan van de bepalingen van de huurovereenkomst en deze Algemene  

Huurvoorwaarden worden afgeweken. 
1.3. Eventueel door Huurder gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de Huurovereenkomst of 

offertes, aanvragen, bestellingen of orderbevestigingen. 
1.4. Indien in het huurtarief kosten zijn inbegrepen van producten of diensten die door derden worden geleverd, zullen 

de door deze derden te hanteren Algemene Voorwaarden of verzekeringsvoorwaarden op de betreffende door 
Verhuurder te leveren diensten integraal van toepassing zijn. De betreffende voorwaarden liggen ten kantore van 
Verhuurder ter inzage en zullen Huurder op eerste verzoek en kosteloos worden toegezonden. 

1.5. Rekenvoorbeelden, calculaties, offertes onder voorbehoud, prijzen, kosten of kostenoverzichten en -vergelijkingen, 
managementinformatie alsmede achterstandsopgaven, etc., zowel schriftelijk als elektronisch door Verhuurder 
uitgebracht, gelden slechts ter informatie en oriëntatie. Tenzij daarbij nadrukkelijk anders bepaald, kan Huurder 
daaraan jegens Verhuurder geen rechten of aanspraken ontlenen. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van 
de zijde van Verhuurder, is Verhuurder niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte 
gegevens en informatie en/of de eventueel aan Huurder ter beschikking gestelde programma’s en software die het 
mogelijk maken daarin inzicht te verkrijgen. 

1.6. Verhuurder heeft het recht de Algemene Voorwaarden te herzien en deze aan te passen. Huurder zal schriftelijk of 
via elektronische weg door Verhuurder in kennis worden gesteld van een dergelijke aanpassing. Tot 30 dagen na de 
aanpassing datum heeft Huurder het recht de aanpassing heeft Huurder het recht de aanpassing te weigeren indien 
de aanpassing leidt  tot ingrijpende wijzigingen, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of 
bepaling. Maakt Huurder van dit recht geen gebruik, dan wordt hij geacht met de aanpassing(en) in te stemmen. 

 
 
2. Totstandkoming Huurovereenkomst 
2.1.    De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of  
             anderszins schriftelijk is overeengekomen. Indien geen einddatum op de huurovereenkomst staat vermeld, wordt  
             het Voertuig geacht voor een periode van 30 dagen te zijn gehuurd. Na het verstrijken van deze periode zal de     
             huurperiode telkens met 30 dagen worden verlengd, tenzij Huurder het Voertuig aan Verhuurder heeft  
             geretourneerd. 
2.2.    Slechts na door Verhuurder verleende toestemming is het Huurder toegestaan het Voertuig op een tijdstip gelegen   
              buiten de openingstijden van Verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft Huurder aansprakelijk voor alle schade  
             en/of diefstal, parkeerkosten, boetes, enz. tot het tijdstip waarop het Voertuig feitelijk heeft overhandigd aan de  
             medewerker van de Verhuurder en heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. 
2.3.    Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Het na het optreden  
             van een defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld 
 
 
3. Aflevering van het Voertuig door Verhuurder 
3.1 In geval het Voertuig op locatie wordt afgeleverd, dient Huurder te tekenen voor in ontvangstname en de staat van 

het Voertuig. Indien Huurder bij aflevering niet in staat is hiervoor te tekenen, kan hij tot twee uur na aflevering van 
het Voertuig eventuele afwijkingen met betrekking tot de in ontvangstname en de staat aan Verhuurder kenbaar 
maken. Indien Huurder niet of niet-tijdig reageert, stemt hij in met de in ontvangstname en de staat van het 
Voertuig. 

3.2 De Verhuurder is gerechtigd het Voertuig af te leveren voordat de daadwerkelijke huurperiode aanvangt. 
3.3 Verhuurder levert het Voertuig niet af zonder overdracht aan Huurder indien er geen veilige en gratis parkeerplaats 

voorhanden is. 
3.4 Verhuurder geeft de sleutel van het Voertuig enkel af aan een daartoe gerechtigd persoon en laat de sleutel niet 

achter in een brievenbus of andere plek die niet voldoende beveiligd is. 
3.5 Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor afleveringen die op zijn verzoek of op verzoek van de bestuurder 

op locatie plaatsvinden. 
 
 
4 Wijzigen van de Huurovereenkomst 
4.1 Huurder is verplicht het Voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de huurperiode eindigt aan het in de 

huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen of af te melden, tenzij voordien verlenging van de 
huurperiode is overeengekomen met de Verhuurder. 

4.2 Indien niet anders overeengekomen, zullen wijzigingen als hiervoor bedoeld door Verhuurder vanaf het moment 
waarop zij zijn opgetreden aan Huurder in de maandelijkse huurtermijn mogen doorberekenen of separaat aan 
Huurder in rekening brengen of zullen met Huurder worden verrekend aan het einde van de Huurovereenkomst. 

4.3 Indien nieuwe (fiscale) wet- of regelgeving van kracht wordt die, direct dan wel indirect, wijzigingen in de grondslag 
van de berekening van de Leasetermijnen met zich meebrengt, dan zal Verhuurder gerechtigd zijn om de 
Leasetermijn zodanig aan te passen, dat het van kracht worden van de nieuwe (fiscale) wet- of regelgeving voor wat 
betreft de uit hoofde van de Mantelovereenkomst gesloten Leaseovereenkomst geen financiële gevolgen voor 
Verhuurder met zich meebrengt. Daarbij zal Verhuurder tevens gerechtigd zijn om de aanpassingen met 
terugwerkende kracht door te voeren in het geval de betrokken wet- of regelgeving een dergelijke aanpassing 
rechtvaardigt. 

4.4 Wijzigingen van de Leasetermijn als in dit artikel bedoeld, zal Verhuurder binnen veertien dagen na de aanpassing 
schriftelijk aan Huurder berichten onder vermelding van de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde 
Leasetermijn. 
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5 Overschrijding van de huurperiode 
5.1 Indien het Voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst overeengekomen, eventueel in overeenstemming 

verlengde, periode bij Verhuurder of met toestemming van Verhuurder bij een derde is ingeleverd, is Verhuurder 
gerechtigd het Voertuig onmiddellijk terug te nemen. 

5.2 De uit deze huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van Huurder blijven van kracht tot het moment dat 
het Voertuig weer in het bezit is van Verhuurder, met dien verstande dat Huurder tot aan dat moment een bedrag 
van € 50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als 
een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van Huurder tot vergoeding van door Verhuurder te lijden schade 

 
 
6 Inleveren van het Voertuig door Huurder  
6.1 Huurder dient het Voertuig op het tijdstip en de locatie die op de huurovereenkomst vermeld staan in te leveren 

dan wel af te melden. 
6.2 Bij inlevering binnen kantoortijden op een andere locatie dan die van Verhuurder dient het Voertuig minimaal één 

uur na afmelding beschikbaar te zijn voor Verhuurder om te worden afgehaald. Bij gebreke daarvan loopt de 
huurovereenkomst door tot de eerstvolgende werkdag. 

6.3 Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig inleveren dan wel afmelden van het Voertuig. De 
huurperiode eindigt op het moment dat het Voertuig correct is afgemeld. Afmeldingen met terugwerkende kracht 
en afmeldingen voor momenten in de toekomst zijn niet mogelijk. 

6.4 Indien Huurder of bestuurder niet aanwezig is op het moment dat Verhuurder het Voertuig afhaalt, gaat hij akkoord 
met de bevindingen van Verhuurder inzake de staat van het Voertuig. 

 
 
7 Betalingen  
7.1 Door Verhuurder wordt onderscheid gemaakt in daghuur- en maandfacturatie. Daghuurfacturatie geldt voor 

huurperiodes van 1-29 dagen en worden achteraf, na beëindiging huurperiode, gefactureerd. Bij huurperiodes 
langer dan 30 dagen geldt maandfacturatie. De maandelijkse huurtermijnen zijn door Huurder bij vooruitbetaling 
per de eerste werkdag van iedere kalendermaand aan Verhuurder verschuldigd. 

7.2 Indien de ingang van de huurovereenkomst niet op de eerste werkdag van een kalendermaand plaatsvindt, zal 
Huurder over het resterende gedeelte van die maand het huurtarief, voor die maand pro rata verschuldigd zijn. De 
eerste huurtermijn c.q. het corresponderende gedeelte daarvan is Huurder per de afleveringsdatum van het 
Voertuig verschuldigd. In het kader van het bepaalde in dit lid van dit artikel geldt een zaterdag als een werkdag. 

7.3 Alle overige door Huurder op grond van het Huurovereenkomst aan Verhuurder verschuldigde bedragen dienen op 
de vervaldag van de betreffende factuur betaald te zijn. De datum van ontvangst van de betaling door Verhuurder 
geldt als betaaldatum. 

7.4 Huurder verplicht zich door ondertekening van de Huurovereenkomst Verhuurder te machtigen, en zal deze 
machtiging gedurende de looptijd van die huurovereenkomst onverkort in stand houden, alle door Huurder op 
grond van bedoelde overeenkomsten aan Verhuurder verschuldigde bedragen, inclusief kosten, schaden, boetes en 
dergelijke, van zijn daartoe op te geven bankrekening, door middel van een automatische incasso te innen, tenzij 
een andere betaalmethode door Partijen is overeengekomen. Huurder zal Verhuurder bij verval of intrekking van 
een lopende machtiging op eerste verzoek alle voor de incasso benodigde gegevens verstrekken en Verhuurder de 
daartoe benodigde bank- en of andere machtigingspapieren rechtsgeldig ondertekend ter hand stellen.  
Huurder zal zorg dragen dat zijn bankrekening voldoende saldo heeft om Verhuurder in staat te stellen de 

verschuldigde bedragen  te incasseren. 

7.5 Het is Huurder niet toegestaan, ten aanzien van enig bedrag dat hij Verhuurder op grond van de Huurovereenkomst 
verschuldigd is, korting toe te passen, betaling op te schorten of deze te verrekenen.  

7.6 Indien de betaling van een Huurtermijn of enig ander op basis van de Huurovereenkomst door Huurder 
verschuldigd bedrag, niet uiterlijk op de vervaldatum is geschied, is Huurder, zonder dat een ingebrekestelling 
vereist zal zijn, in verzuim en is Huurder vanaf de vervaldatum tot aan die der algehele betaling over het 
openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele 
maand wordt gerekend. 

7.7 Indien Huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden 
tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die Verhuurder in en buiten 
rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde 
bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- 
(excl. BTW). 

 
 
8 Additionele kosten 
8.1 Bijkomende kosten: Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening 

worden gebracht aan Huurder. 
8.2 Alle kosten verbonden aan het gebruik van het Voertuig: Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het 

Voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, kilometerheffing, kosten voor een Eurovignet, kosten uit beschikkingen 
die voortkomen uit overtredingen en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van Huurder. 
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9 Verplichtingen Huurder met betrekking tot het gebruik van het Voertuig 
9.1 Huurder zal erop toezien dat het Voertuig steeds in goede staat verkeert, zulks overeenkomstig de geldende 

wettelijke bepalingen en de daartoe door de fabrikant of importeur van het Voertuig gegeven richtlijnen zoals 
voorgeschreven of geadviseerd in de daarbij behorende onderhouds- en/of instructieboekjes. Onder het 
vorenstaande is mede begrepen het dagelijks onderhoud van het Voertuig, zoals dat is voorgeschreven, waarbij 
Huurder er met name op zal toezien dat het waterpeil en de olie-, koel- en remvloeistoffen, alsmede de spanning 
van de banden steeds op het vereiste niveau zullen zijn en dit waar nodig op peil brengen en eventuele kapotte of 
versleten lampjes, zekeringen, ruitenwissers en dergelijke tijdig vervangen. Indien deze verplichtingen onderdeel 
vormen van het ROB contract zullen de kosten hiervan door Verhuurder worden vergoed. Indien vervanging het 
gevolg is van schade aan het Voertuig zal Verhuurder de betreffende kosten doorbelasten aan Huurder.  

9.2 Onderhoudswerkzaamheden, reparaties en herstel van schaden zullen steeds worden uitgevoerd door een door de 
Verhuurder aangewezen bedrijf. Het is de verplichting van de Huurder de Verhuurder direct te informeren wanneer 
acties door Verhuurder inzake onderhoud en schade nodig zijn. 

9.3 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het Voertuig, de sleutel en andere toebehoren daarbij of onderdelen 
daarvan om te gaan en ervoor te zorgen dat het Voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. 

9.4 Huurder is gehouden het Voertuig schoon te retourneren aan Verhuurder. Bij niet-nakoming van deze verplichting 
kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 625,- (excl. BTW). 

9.5 Huurder is gehouden lading van het Voertuig voldoende te borgen. 
9.6 Alleen personen die in de huurovereenkomst als Bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van Huurder - 

zijn aangeduid, mogen het Voertuig besturen, mits zij beschikken over de daartoe vereiste bevoegdheid en 
bekwaamheid. 

9.7 Huurder zal erop toezien dat de Bestuurder van het Voertuig in het bezit is van een voor dat type Voertuig geldig  
rijbewijs. Voorts zal Huurder Verhuurder zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die zich 
voordoen met betrekking tot de persoon van de Bestuurder van het Voertuig. 

9.8 Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig, de sleutel of andere toebehoren ter beschikking te stellen aan een 
persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

9.9 Het is Huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van Verhuurder toegestaan het Voertuig weder te 
verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven. 

9.10 Het is Huurder niet toegestaan Verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken. 
9.11 Indien Verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig 

moment het Voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient Huurder deze identiteit des verzocht aan Verhuurder mede 
te delen. 

9.12 Het is Huurder niet toegestaan lifters of dieren in het Voertuig mee te nemen, het Voertuig te gebruiken voor rijles 
of met het Voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.13 Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen met Verhuurder. 

9.14 Huurder is gehouden het Voertuig in oorspronkelijke staat bij Verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot 
het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; Huurder kan ter 
zake geen enkel recht op vergoeding doen. 

9.15 Huurder dient voor het Voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de vereiste toevoegingen. 
9.16 In geval van schade of defecten aan het Voertuig, is het Huurder niet toegestaan het Voertuig te gebruiken indien 

dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 
9.17 In ieder geval zal het voor het Voertuig vastgestelde laadvermogen of gewicht niet mogen worden overschreden en 

zal het Voertuig niet mogen worden gebruikt voor snelheidsproeven, prestatieritten, rijonderricht of vervoer van 
gevaarlijke of schadelijke stoffen en dergelijke.  

9.18 In geval van schade aan of vermissing van het Voertuig, toebehoren daarbij of onderdelen daarvan of enige 
gebeurtenis waaruit met grote mate van waarschijnlijkheid schade kan volgen, is Huurder verplicht: 
- Verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen; 
- de instructies van Verhuurder op te volgen; 
- de politie ter plaatse te waarschuwen; 
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan   
   Verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; 
- binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier met, indien vereist, een kopie  
  Rijbewijs van de bestuurder aan Verhuurder te overleggen; 
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden; 
- het Voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd  
  Te hebben; 
- de Verhuurder en door de Verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter  
  verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden. 
 
 

10 Aansprakelijkheid van de Huurder voor schade 
10.1 Indien tussen Verhuurder en Huurder geen schadebeschrijving van het Voertuig is opgemaakt, wordt Huurder 

verondersteld het Voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen van Verhuurder. 
10.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de Verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis 

tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het Voertuig, met inachtneming van het 
navolgende. 

10.3 Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Huurder voor 
schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij: 
- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 9 of anderszins daarmee 
verband houdt; 
- de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het Voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het Voertuig 
op terrein waarvoor het Voertuig kennelijk niet geschikt is, of terrein waarvan de Huurder of Bestuurder ter kennis 
is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt; 
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- het Voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien Verhuurder daarin heeft toegestemd; 
- de schade is ontstaan doordat Huurder de instructies van Verhuurder niet heeft opgevolgd; 
- de schade is ontstaan door of na diefstal, verduistering of een andere wijze van wegneming van het Voertuig en    
Huurder de bij het Voertuig behorende sleutels, bediening van de alarminstallatie of de bij het Voertuig behorende 
bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij Verhuurder heeft ingeleverd; 
- de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden 
en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen. Indien Verhuurder door Huurder 
gestelde feiten met betrekking tot de oorzaak van de schade gemotiveerd betwist, dient Huurder diens feitelijke 
stellingen te bewijzen. 

10.4   Indien krachtens een door Verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico 
van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan Verhuurder 
of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de Huurder onverlet. 

10.5 In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal € 5.000,- in geval van 
Bovenhoofdse Schade.  

10.6  Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het Voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan 
op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, 
eventueel vermeerderd met andere schade van de Verhuurder. 

10.7  De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het Voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, 
wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het Voertuig, 
vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten. 

10.8  In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het Voertuig voor rekening van 
Verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel. 

 
 
11 Herstellingen van het Voertuig 
11.1 Herstellingen dienen in het bedrijf van Verhuurder te worden uitgevoerd of door een door Verhuurder geselecteerd             
              bedrijf. Huurder dient alvorens het Voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van Verhuurder   
             te krijgen. 
11.2 Huurder zal op eerste verzoek van Verhuurder het Voertuig ter keuring, reparatie of controle aanbieden. 
 
 
12 Gebreken aan het Voertuig en aansprakelijkheid Verhuurder 
12.1 Tussen partijen kan een tekortkoming aan het Voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet 

als gebrek gelden. 
12.2 Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de 

huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in 
de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van Verhuurder zijn te vergen. 

12.3 In geval van gebreken heeft Huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als Verhuurder bij het aangaan 
van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen. 

 
 
13    Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen 
13.1    Voor rekening van Huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking      
            hebben c.q. gebruiken van het Voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een    
            defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. 
13.2    Indien deze sancties en maatregelen aan Verhuurder worden opgelegd, is Huurder gehouden Verhuurder op diens    
            eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij Huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte   
            verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). 
13.2   Indien Verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van Huurder, zoals een verkeersovertreding,   
            informatie aan autoriteiten verstrekt, is Huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te  vergoeden, met   
            een minimum van € 8,50 (excl. BTW). 
 
 
14 Beslag op het Voertuig 
14.1     Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het Voertuig, blijft Huurder gehouden tot nakoming    
            van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment       
            waarop het Voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van Verhuurder is. Huurder is gehouden Verhuurder    
            schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende en in verband daarmee gemaakte kosten.  
 
 
15    Ontbinding van de huurovereenkomst 
15.1      Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen    

en zich weer in het bezit van het Voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en 
rente, indien blijkt dat Huurder tijdens de huurperiode één of meer van de verplichtingen van de 
huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien Huurder overlijdt, onder curatele 
wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van 
hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar 
het buitenland verplaatst, er beslag op het Voertuig wordt gelegd, of indien Verhuurder tijdens de huurperiode van 
het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Verhuurder hiervan op de hoogte geweest, 
hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. 

15.2     Huurder dient alle medewerking aan Verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het Voertuig te doen     
              stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst. 
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16 Aansprakelijkheid van de Huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen 
16.1  Huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, 

de passagiers en andere gebruikers van het Voertuig, ook indien deze niet de instemming van Huurder hadden. 
 
 
17 Verwerking van persoonsgegevens van de Huurder en van de Bestuurder 
17.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door Verhuurder als verantwoordelijke in de zin 

van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking 
kan Verhuurder uitvoering geven aan artikel 14 van deze huurhuurvoorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, 
Huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en Huurder of bestuurder 
gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan 
gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en 
correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct 
mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd. 

 
 
18 Verzekering, schade of diefstal 
18.1 De kosten van de verzekering zijn in het huurtarief inbegrepen. Verhuurder zal de risico’s van wettelijke 

aansprakelijkheid, alsmede die van cascoschade verzekeren bij een verzekeraar ter keuze van Verhuurder. Verhuurder 
zal evenwel gerechtigd zijn laatstbedoelde risico’s voor eigen rekening te nemen. De verzekeringsvoorwaarden liggen 
ten kantore van Verhuurder ter inzage en zullen op eerste verzoek en kosteloos aan Huurder worden toegezonden. In 
geval Verhuurder de risico’s van cascoschade zelf draagt, zullen de voorwaarden van de cascoverzekering van de 
verzekeraar die de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid van het betreffende Voertuig dekt op vergelijkbare wijze 
van toepassing zijn op die van cascoschade. 

18.2 Huurder zal alle in artikel 9 en 10 bepaalde voorwaarden stipt naleven. Zo zal hij binnen 24 uur, digitaal,  bij 
Verhuurder melding maken van iedere schade overkomen aan of veroorzaakt door het Voertuig. Het voorstaande 
geldt eveneens indien het Voertuig wordt gestolen of om andere redenen uit de macht van Huurder raakt. Daartoe zal 
Huurder zo spoedig mogelijk en in ieder geval op eerste verzoek van Verhuurder een volledig ingevuld 
schadeaangifteformulier in duplo, vergezeld van beschikbare getuigenverklaringen en andere bescheiden, alsmede - 
indien beschikbaar - een proces-verbaal c.q. politierapport aan Verhuurder (laten) sturen. Huurder dient bij diefstal en 
vermissing zelf zoveel mogelijk actie te ondernemen om het Voertuig op te sporen, waaronder het doen van aangifte 
bij de politie. Alle kosten en schade die voor Verhuurder ontstaan c.q. die Verhuurder lijdt, doordat Huurder zijn 
verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, komen ten laste van Huurder.  

18.3 Voor zover schade en diefstal niet vallen onder de cascodekking van de verzekering van het Voertuig, en de schade 
niet het gevolg is van onderverzekering door Verhuurder, komt de schade voor rekening van Huurder. In dat geval zal 
Huurder Verhuurder de schade vergoeden die Verhuurder ter zake van dit verlies lijdt, waarbij de hoogte van de 
schade wordt gemaximeerd op de waarde die het Voertuig op het moment van optreden van de schade heeft volgens 
de handelswaarde, zulks verminderd met de door Verhuurder ontvangen schadepenningen van de verzekeraar 
respectievelijk, indien Verhuurder het cascorisico zelf draagt, de hoogte van de uitkering die op basis van de 
betreffende polis haar anders zou worden gedaan en verder verminderd met de eventuele netto-verkoop-opbrengst 
van het wrak van het Voertuig. Eigen risico-bedragen komen voor zover die niet op derden verhaalbaar zijn voor 
rekening van Huurder. 

 
 
19 POI SVI 
19.1 In het geval de kosten van POI- en/of SVI- verzekering in het huurtarief zullen zijn begrepen, zal Verhuurder de 

betreffende risico's verzekeren bij een of meerdere verzekeraars ter keuze van Verhuurder. De 
verzekeringsvoorwaarden liggen ten kantore van Verhuurder ter inzage en zullen op eerste verzoek en kosteloos aan 
Huurder worden toegezonden. Een POI- verzekering zal op basis van het wettelijk toegestane aantal zitplaatsen van 
het Voertuig steeds standaard betrekking hebben op het aantal daadwerkelijke inzittenden, inclusief de Berijder. 

 
 
20 Hoofdelijke aansprakelijkheid 
20.1 Indien meerdere (rechts)personen als Huurder optreden, is ieder van hen zelf aansprakelijk voor de juiste en tijdige 

nakoming van alle voor Huurder uit de huurovereenkomst, waaronder mede inbegrepen aansprakelijkheid voor alle 
kosten en schaden verband houdende met een niet correcte nakoming door Huurder van die overeenkomsten.  

20.2 Een eventueel uitstel van betaling, ontslag uit de hoofdelijkheid, afstand om niet of schuldvernieuwing die aan een of 
meerdere hoofdelijk mededebiteuren wordt verleend, zal alleen gelden voor de betreffende schuldenaar en laat 
onverlet de verplichtingen van alle overige. 

 
 
21 Limitering aansprakelijkheid Verhuurder 
21.1 Verhuurder zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van kosten) van welke aard dan ook, met 

inbegrip van bedrijfsschade, verlies van het Voertuig of enige schade aan het Voertuig en bijbehorende accessoires en 
gereedschappen, schade aan de Berijder, de bestuurder of inzittenden van het Voertuig of schade aan of verlies van 
eigendommen van Huurder, de Berijder, de bestuurder of inzittenden van het Voertuig, welke schade direct of 
indirect is veroorzaakt of verband houdt met:  

a. het gebruik van het Voertuig; 
b. toerekenbare niet-nakoming door Huurder van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst met 

Verhuurder; 
c. overtreding van geldende wet- en regelgeving door Huurder; 
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 tenzij de schade is ontstaan als een direct gevolg van opzet of grove schuld van Verhuurder. Huurder vrijwaart 
Verhuurder uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen van derden welke rechtstreeks voortvloeien uit enige 
hierboven genoemde schade veroorzakende omstandigheden en Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken 
van derden ter zake en zal alle kosten en schade vergoeden die Verhuurder ter bescherming van haar rechten mocht 
maken respectievelijk zal lijden. 

21.2 Iedere aansprakelijkheid van Verhuurder voor indirecte schade is hierdoor expliciet uitgesloten. 
 
 
22 Eigendom en overdraagbaarheid 
22.1 Verhuurder is en blijft eigenaar van de Voertuigen die zij krachtens de op basis van deze Algemene Huurvoorwaarden 

af te sluiten huurovereenkomsten aan Huurder ter beschikking stelt, behoudens voor het geval de overeenkomsten 
betreft tot beheer. Het kenteken van het Voertuig zal naar keuze van Verhuurder op naam van Verhuurder, worden 
gesteld.  

22.2 Huurder is verplicht tegenover derden, die aanspraak of rechten op de Voertuigen laten gelden of daarop beslag laten 
leggen, onverwijld kennis te geven van de eigendomsrechten van Verhuurder en Verhuurder van dergelijke 
aanspraken of rechten direct schriftelijk op de hoogte te stellen. Zodra dit Verhuurder noodzakelijk of wenselijk 
voorkomt, zal Verhuurder gerechtigd zijn haar eigendomsrechten met betrekking tot die Voertuigen zelf kenbaar te 
maken en te doen laten gelden tegenover derden. De hieraan verbonden kosten komen, wanneer de aanleiding 
daarvoor aan Huurder is toe te rekenen, voor rekening van Huurder. 

22.3 Huurder is bevoegd, nadat hij daartoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder heeft verkregen, 
zijn rechten voortvloeiende uit de Algemene Huurvoorwaarden of de Huurovereenkomsten aan derde(n) over te 
dragen. 

22.4 Verhuurder is gerechtigd haar rechten en of verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Huurvoorwaarden of de 
Huurovereenkomsten, alsmede het eigendom van de betreffende Voertuigen aan derde(n) over te dragen, dan wel 
bedoelde rechten aan derde(n) te verpanden. Huurder verklaart zich door ondertekening van de Algemene 
Huurvoorwaarden respectievelijk de betreffende Huurovereenkomst reeds bij voorbaat akkoord met een dergelijke 
overdracht, overname of verpanding. Bij een eventuele overdracht van verplichtingen uit bedoelde overeenkomsten 
blijft Verhuurder naast de overnemende Partij onverminderd jegens Huurder aansprakelijk voor de juiste nakoming 
daarvan. 

 
 
23 Wijzigingen naam- en adresgegevens 
23.1 Huurder dient alle (adres)wijzigingen zowel van zichzelf, als zijn Berijders, als procuratiehouders en/of 

wagenparkbeheerders tenminste 21 dagen voor de datum van ingang van de betreffende (adres) wijziging, aan 
Verhuurder schriftelijk mede te delen. 

 
 
24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
24.1 Op de Algemene Huurvoorwaarden, alsmede de Huurovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle eventuele geschillen die uit de Algemene Huurvoorwaarden of de Huurovereenkomsten voortvloeien zullen 
worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. 

 
 
 
 
 
Voor Akkoord: 
 
 
Bedrijfsnaam : __________________________________ 
 
 
Naam  : __________________________________ 
 
 
Functie  : __________________________________ 
 
 
 
 
Datum  : __________________________________ 
 
 
Plaats  : __________________________________  


