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Algemene voorwaarden verhuisbus
Artikel 3: Huurprijs, waarborgsom, kosten, betaling
1. De in artikel 1 vermelde huurprijzen zijn inclusief 21% BTW en het aantal bij de huurprijs vermelde ‘vrije
kilometers’. Voor alle extra gereden kilometers geldt een kilometerprijs van € 0,18 excl. BTW per gereden
kilometer. De huurder heeft geen recht op verrekening van het minder aantal gereden kilometers, ingeval de
daadwerkelijk gereden kilometers minder bedragen dan het overeengekomen aantal ‘vrije kilometers’.
2. Huurder dient de overeengekomen huurprijs na afloop van de huurovereenkomst te voldoen. Betaling dient
te geschieden middels een betaling per bankpas (pintransactie) of banktransactie tenzij partijen uitdrukkelijk
anders overeenkomen.
3. De eventuele verschuldigdheid van extra gereden kilometers, toeslagen en/of overige kosten zullen bij
retournering van de auto worden berekend. Deze kosten alsmede overige voor rekening van de huurder
komende kosten kunnen door verhuurder in rekening worden gebracht.
Artikel 4: Algemene verplichtingen huurder
1. Huurder dient minimaal 23 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Huurder dient bij
aanvang van de huurovereenkomst een kopie van dit rijbewijs aan de verhuurder te overhandigen.
2. Het is huurder niet toegestaan de auto door een derde te laten besturen.
3. Huurder dient de auto als een goed huurder te gebruiken. Dit betekent in ieder geval dat huurder:
a. de auto conform het bij aanvang van deze huurovereenkomst gemelde en door verhuurder goedgekeurde
beoogde gebruik dient te gebruiken;
b. eventuele door verhuurder gegeven instructies, aanwijzingen e.d. met het oog op het gebruik van de auto
dient op te volgen;
c. de auto vóór retournering dient af te tanken met de in artikel 1 vermelde brandstof;
d. bij deelname aan het verkeer te allen tijde de in Nederland geldende verkeersregels in acht dient te nemen.
Eventuele verkeersboetes ontstaan tijdens de huurperiode zijn voor rekening van huurder;
e. de auto nimmer onder invloed van drank, drugs of andere de rijvaardigheid beïnvloedende middelen mag
besturen. Ingeval huurder de auto onder invloed bestuurt, is huurder te allen tijde zelf aansprakelijk voor alle
schade die hierdoor wordt veroorzaakt ongeacht een tussen partijen overeengekomen eigen risicobedrag.
4. Ingeval zich tijdens de huurperiode gebreken, defecten en/of beschadigingen aan de auto voordoen,
huurder met de auto betrokken raakt bij een ongeval of de auto wordt gestolen dient de huurder dit direct aan
verhuurder te melden op telefoonnummer 075-640 73 72. Ingeval van een ongeval en diefstal dient huurder
bovendien de politie in te schakelen om zo nodig een proces verbaal te laten opmaken van de omstandigheden
omtrent het ongeval c.q. de diefstal. Bij een ongeval dient huurder tevens een door verhuurder verstrekt
schadeformulier in te vullen.
5. Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door verhuurder of met uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien voor de herstelwerkzaamheden retournering van de auto
noodzakelijk blijkt, geschiedt dit voor rekening en risico van de huurder.
6. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de auto blijft huurder gehouden tot nakoming
van zijn verplichtingen jegens de huurder. Dit betekent onder meer dat huurder gehouden is tot betaling van
de huurprijs tot het moment waarop de auto weer - vrij van beslagen - in het bezit van verhuurder is. Huurder
is daarnaast gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle schade die huurder lijdt als gevolg van c.q.
voortvloeiend uit het beslag.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. Gedurende de huurperiode is huurder aansprakelijk voor alle schade aan de auto tot het tussen partijen
overeengekomen eigen risicobedrag. Dit eigen risicobedrag komt te vervallen indien de schade te wijten is aan
opzet en/of bewuste roekeloosheid van huurder. Alsdan is huurder aansprakelijk voor de volledige schade. Van
opzet en/of bewuste roekeloosheid zal in ieder geval sprake zijn in de gevallen zoals vermeld in artikel 4 lid 3,
sub d. en e.
2. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan huurder en/of derden als gevolg van of
samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de schade. een en ander, behoudens
ingeval de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van verhuurder, haar directie en/of haar
leidinggevend personeel of uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen anders voortvloeit.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van verhuurder uit welken hoofde ook - beperkt tot het factuurbedrag van de overeengekomen huurprijs.
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4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van verhuurder te
allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van verhuurder in het voorkomende geval zal
uitkeren.
Artikel 6: Retournering auto
1. Huurder is verplicht de auto na afloop van de huurperiode in dezelfde staat waarin hij deze van verhuurder
heeft ontvangen en inclusief de hierbij verstrekte sleutels en andere toebehoren aan verhuurder te
retourneren. Een en ander, behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik van
de auto.
2. Eventuele kosten van onder meer reiniging, herstel e.d. van de auto, die nodig zijn om de auto in dezelfde
staat te brengen als waarin huurder deze van verhuurder heeft ontvangen, zijn voor rekening van huurder.
Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien, bijvoorbeeld
aanspraken van nieuwe huurders die hierdoor de auto niet op het met verhuurder overeengekomen tijdstip tot
hun beschikking hebben.
3. Ingeval de auto niet op het overeengekomen tijdstip c.q. de overeengekomen dag wordt geretourneerd is
verhuurder gerechtigd de volgende toeslag van € 50,- aan huurder in rekening te brengen.
4. Wanneer partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de huurperiode zijn overeengekomen, kan
huurder zich nimmer beroepen op een dergelijke verlenging.
Artikel 7: Wijzigingen, aanvullingen
Wijzigingen van of aanvullingen op deze huurovereenkomst zijn slechts geldig nadat deze schriftelijk tussen
partijen zijn overeengekomen c.q. nadat deze schriftelijk door verhuurder aan huurder zijn bevestigd.

Artikel 8: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht is verhuurder gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niettoerekenbare tekortkoming aan de zijde van verhuurder of een andere gewichtige reden aan de zijde
van verhuurder.
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is huurder
gehouden zijn verplichtingen jegens verhuurder tot aan dat moment na te komen.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en
uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,
natuurverschijnselen e.d. alsmede zodanige beschadigingen van de auto c.q. tenietgaan van of
diefstal van de auto, waarbij verhuurder in redelijkheid niet meer tijdig voor herstel of een
vervangende auto kan zorg dragen.
Artikel 9: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit deze huurovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van verhuurder. Een en ander onverminderd het recht van
verhuurder geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats c.q. vestigingsplaats van
huurder.
3. Ingeval huurder een consument is en de relatief bevoegde rechter conform de wet een andere is dan de
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder, heeft huurder het recht verhuurder te laten weten het
geschil te willen voorleggen aan de bevoegde rechter in zijn woonplaats c.q. vestigingsplaats. Dit dient huurder
te melden binnen 1 maand nadat verhuurder heeft laten weten het geschil te willen voorleggen aan de
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.

