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ALGEMENE HUURCONDITIES 
 
Artikel 1: Verplichtingen van huurder 
1.  De huurder en de eventueel in de huurovereenkomst als bevoegde bestuurder(s) 

genoemde persoon c.q. personen moet(en) bij het ophalen van het voertuig een in 
Nederland geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van het voertuig, een 
geldig op naam van de huurder staand betaalmiddel, evenals een identiteitskaart 
of paspoort laten zien. Deze gegevens worden uitgelezen en gecontroleerd op 
echtheid middels “ORIBI id-solutions”. In het geval van boekingen moet het bij de 
reservering gebruikte betalingsmiddel worden gepresenteerd. Indien de huurder 
dit betaalmiddel en/of voornoemde document(en) niet kan overleggen of de 
echtheid niet komt vast te staan, zal de verhuurder de huurovereenkomst 
annuleren. Aanspraken van de huurder wegens niet-nakoming zijn in dit geval 
uitgesloten. 

2. Onverminderd het onderstaande, zal huurder, zoals het een goed huurder 
betaamt, ervoor zorg dragen, en is huurder in de verhouding tot verhuurder ervoor 
verantwoordelijk en aansprakelijk, dat het voertuig met toebehoren gedurende de 
huurtijd behoorlijk, enkel voor eigen vervoersbewegingen en overeenkomstig het 
doel van de huurovereenkomst gebruikt wordt. Zo is het huurder verboden het 
voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig 
niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is 
gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is. 

3. Huurder zal het voertuig door geen ander(en) laten besturen en aan geen 
ander(en) enige sleutel van het voertuig ter hand stellen, dan door respectievelijk 
aan die op de huurovereenkomst tot het besturen van het voertuig genoemde 
bevoegde persoon c.q. personen. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat 
geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het 
voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of 
lichamelijk ongeschikt is. Huurder draagt in de verhouding tot verhuurder de 
verantwoordelijkheid en het risico voor gedragingen van de bestuurder(s) van het 
voertuig en voor gedragingen van degene(n) aan wie huurder enige sleutel van het 
voertuig ter hand mocht stellen, als ware huurder zelf de bestuurder van het 
voertuig respectievelijk zelf degene(n) onder wie zich de desbetreffende sleutel 
bevindt. 

4. Huurder verklaart dat ten aanzien van en de in de huurovereenkomst als bevoegde 
bestuurder(s) genoemde persoon c.q. personen, voor zover huurder en die 
bestuurder(s) dit weten of behoren te weten, geen onbetaalde administratieve 
sancties krachtens de Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften (WAHV) openstaan en dus, nog steeds voor zover huurder 
en die bestuurder(s) dit weten of behoren te weten, bij de ondertekening van deze 
huurovereenkomst geen risico van buitengebruikstelling van het voertuig 
krachtens artikel 28b WAHV bestaat. Een eventuele verwezenlijking van dit risico 
voor de teruggave van het voertuig door huurder aan verhuurder, met alle daaruit 
voor verhuurder voortvloeiende schade en kosten ter terugverkrijging van het 
voertuig, als onder meer vermeld in artikel 29 WAHV, komt in elk geval ook voor 
rekening van huurder. 

5. Het is huurder verboden het voertuig aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder 
te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of 
(de huur of het gebruik van) het voertuig in te brengen in een vennootschap of 
rechtspersoon of het voertuig of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze 
dan ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover 
te beschikken. Ook is het huurder verboden het voertuig ter onderverhuring aan 
te bieden. 

6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer 
van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het 
voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te 
houden. 

7.  Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte 
brandstof te tanken  met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste 
toevoegingen. Mocht huurder het voertuig met de verkeerde brandstof tanken, 
dan worden alle kosten en schade als gevolg daarvan bij huurder in rekening 
gebracht. 

8. Roken in het voertuig, alsmede het vervoeren van dieren met het voertuig is niet 
toegestaan. Bij overtreding is huurder aan verhuurder de schoonmaakkosten met 
een minimum van € 75,- (te vermeerderen met BTW) verschuldigd. 

9. Het voertuig is voorzien van een GPS tracker. Het is huurder niet toegestaan de 
GPS tracker onbruikbaar te (doen) maken. 

10. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen. 
11. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor het vervoeren, 

opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of 
giftige stoffen. 

12. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland 
te brengen, tenzij dit vooraf en schriftelijk is overeengekomen met de verhuurder. 
Alleen voor België en uitsluitend voor de Duitse deelstaten Nedersaksen, Noord-
Rijnland / Westfalen en Rijnland-Plats kan dit overeengekomen worden en zulks 
tegen betaling van eenmalig bijkomende kosten ad € 80,00 (te vermeerderen met 
BTW). Verhuurder verleent geen ondersteuning bij pech of een ongeval in het 
buitenland.   

13. Huurder en verhuurder verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller 
(niet: de dagteller) van het voertuig als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden. 
Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld 
aan verhuurder. 

14. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare 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. 

15. Huurder zal ervoor zorg dragen, en is in de verhouding tot verhuurder ervoor 
verantwoordelijk en aansprakelijk dat het voertuig met toebehoren aan het einde 
van de huurtijd in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt 
onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem 
aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te 
maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke 
staat bij verhuurder terugbezorgt. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op 
vergoeding doen gelden. 

 
Artikel 2: Kosten tijdens de huurtijd 
1.  Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten aan het 

gebruik van het voertuig verbonden, onder meer voor brandstof, olie, 
ruitenwisservloeistof, stalling, tol, bandenreparatie, vignet(ten) of 
milieusticker(s),  voor rekening van huurder. Daar waar een vignet of milieusticker 
verplicht is, is huurder gehouden en verantwoordelijk daarvoor zorg te dragen.  

2.  Eventuele sleepkosten en andere transportkosten van het voertuig zijn voor 
rekening van huurder, tenzij die kosten voortvloeien uit een eigen gebrek van het 
voertuig dat niet door een botsing of aanrijding of door een aan huurder toe te 
rekenen omstandigheid is ontstaan en in overleg met verhuurder tot dat slepen of 
dat andere transport opdracht is gegeven.  

3. Alle door de overheid voor, tijdens of na de verhuurperiode opgelegde 
prijsverhogingen (bijvoorbeeld wegens verandering in relevante belastingen of 
tarieven), kunnen voor, tijdens of na de verhuurperiode aan huurder worden 
doorbelast.  

 
Artikel 3: Reparaties 
Reparaties aan het voertuig dienen te geschieden bij SchippersStop Voertuigmotive 
Service Centrum (ASC) of bij andere door ASC aangewezen bedrijven. Indien reparatie 
bij ASC of andere door ASC aangewezen bedrijven niet mogelijk is, wordt reparatie in 
overleg met de verhuurder afgestemd. Reparaties aan het voertuig zonder 
toestemming van verhuurder zijn voor rekening en risico van huurder. 
 
Artikel 4: Voertuigpapieren 
1.  Huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, 

zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs (groene kaart), APK keuringsbewijs en 
eventuele grensdocumenten. Bij verlies of beschadiging van de bijgeleverde 
documenten is huurder aan verhuurder, in ieder geval, een bedrag van € 150,- 
(exclusief BTW) verschuldigd, te vermeerderen met de kosten van vervanging.  

2.  Zolang huurder bij en na de teruggave van het voertuig aan verhuurder de 
voertuigpapieren niet volledig aan verhuurder heeft teruggegeven, lijdt 
verhuurder bovendien bedrijfsschade, waarvoor huurder aansprakelijk is op de 
voet van art. 8 van deze algemene huurcondities. 

 
Artikel 5 Verzekeringen en borg 
1.  Huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het 

voertuig geen andere verzekeringen zijn gesloten dan de in de huurovereenkomst 
genoemde verzekering(en). Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die 
door huurder gewenst mochten worden, zoals een eventuele ongevallen 
inzittenden verzekering, moeten door huurder zelf en voor eigen rekening worden 
gesloten. 

2.  Verhuurder verklaart dat de in de huurovereenkomst genoemde WAM-
verzekering voldoet aan de door de Wet aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. Die WAM-verzekering dekt niet de 
aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de bestuurder van het voertuig 
(zie art. 4 lid 1 WAM), en dekt evenmin de schade die voortvloeit uit een 
deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -
wedstrijden, waarvoor de in art. 148 van de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde 
ontheffing is verleend (zie art. 4 lid 3 WAM). Mede met het oog hierop is het 
huurder verboden met het voertuig aan snelheids-, regelmatigheids- of 
behendigheidsritten en -wedstrijden, met of zonder de hiervoor bedoelde 
ontheffing, deel te (laten) nemen en is huurder voor eventuele schade die tijdens 
een handelen of nalaten in strijd hiermee aan het voertuig mocht ontstaan 
respectievelijk met het voertuig mocht worden toegebracht, met inbegrip van 
eventueel daaruit voor verhuurder respectievelijk derden voortvloeiende 
bedrijfsschade en andere gevolgschade, een en ander voor zover niet door de 
cascoverzekering respectievelijk de WAM-verzekering gedekt, jegens verhuurder 
aansprakelijk. 

3.  Voor wat betreft de aard en omvang van de dekking onder de casco- en WAM-
verzekering die in de huurovereenkomst worden genoemd, en voor wat betreft de 
uitzonderingen op en uitsluitingen van de dekking onder die verzekeringen, wordt 
verwezen naar de daarop toepasselijke polisvoorwaarden, die bij verhuurder ter 
inzage liggen. Huurder verklaart van die polisvoorwaarden kennis te hebben 
genomen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en de inhoud daarvan te 
aanvaarden.  

4. Huurder heeft bij verhuurder de in de huurovereenkomst genoemde borgsom 
gedeponeerd (per pinbetaling of per creditcard) tot zekerheid van de nakoming 
van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, waaronder, doch niet 
uitsluitend, zijn verplichtingen ter zake van het eigen risico, verkeersboetes, 
brandstofkosten en het tijdig inleveren van het voertuig. Verhuurder is te allen 
tijde gerechtigd op deze borgsom zijn vorderingen op huurder krachtens de 
huurovereenkomst te verhalen. De borgsom wordt niet eerder geretourneerd dan 
zodra het voertuig is ingeleverd. Huurder ontvangt de borg binnen enkele dagen 
volledig retour indien het voertuig tijdig, met volle tank en in de oorspronkelijke 
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staat bij verhuurder is ingeleverd. Het (resterende) borg bedrag zal per bank of 
creditcard aan huurder worden voldaan. In geval van schade aan het voertuig en/of 
schade als gevolg van het niet nakomen van andere verplichtingen van de huurder, 
wordt de borgsom niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang 
van de schade het bedrag van de borgsom niet overschrijdt, waarna hooguit de 
borgsom minus het schadebedrag wordt geretourneerd. 

 
Artikel 6 Melden defecten, schade of vermissing 
1. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met 

het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig, al of niet ontstaan door 
schuld van huurder en/of de bestuurder van het voertuig en opgetreden met 
betrekking tot het voertuig en/of enig deel daarvan en/of enig daarbij behorend 
document en/of enige daarbij behorende (andere) zaak dan wel toegebracht aan 
enige derde, is huurder verplicht: 

- hier onverwijld melding van te maken bij verhuurder; 
- de instructies van verhuurder op te volgen;  
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de 

gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar 
te verstrekken;  

- 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 als verweer tegen aanspraken van derden.  
 

Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:  
- melding te doen bij de politie ter plaatse en zo mogelijk door de politie 

proces-verbaal van het voorval te laten opmaken en verhuurder daarvan 
een afschrift te sturen;  

- zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend EU-
schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen onder inzending 
van een situatietekening (indien mogelijk voorzien van enkele foto’s van 
de situatie en de schade) en onder opgave van getuigen en verdere 
bijzonderheden betreffende het voorval; 

- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden. 
2. In het geval van enig verzuim aan de zijde van huurder bij het nakomen van enige 

verplichting als hiervoor bedoeld, zal huurder voor de door dit verzuim eventueel 
door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn. 

3. 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 in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo 
spoedig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. 
 

Artikel 7 Schade, aansprakelijkheid, uitsluitingen en vrijwaring 
1.  Onverminderd het bepaalde in art. 4, art. 5 lid 2 en art. 6 van deze algemene 

huurcondities, is huurder aansprakelijk voor alle schade (waaronder begrepen de 
schade door eventueel verlies of diefstal of verduistering van het voertuig of enig 
deel daarvan of enige daarbij behorende zaak en de in art. 8 van deze algemene 
huurcondities bedoelde bedrijfsschade), welke gedurende de huurtijd aan of met 
het voertuig (met toebehoren) of met betrekking tot het voertuig met toebehoren 
mocht worden veroorzaakt en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, behalve 
voor zover die schade onder de casco- of WAM-verzekering gedekt is. 

2. In beginsel is huurder, in geval van schade van de verhuurder, per schadegeval 
aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Ter beperking van 
het aansprakelijkheidsrisico van huurder, biedt verhuurder de mogelijkheid tot het 
middels afkoop (geheel of gedeeltelijk) verminderen van het eigen risico. 
Uitgesloten van het (al dan niet afgekochte) eigen risico is bovenhoofdse schade 
alsmede schade aan ruiten, banden of bijzondere installaties en schade die met 
opzet of roekeloosheid is veroorzaakt. 

3. In geval van 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) geldt een hoog 
(en niet te verlagen) eigen risico met een maximum zoals beschreven in de 
huurovereenkomst (artikel 04. Voertuig Informatie). 

4. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd 
met artikel 1 van deze algemene huurcondities, is huurder - ongeacht of het eigen 
risico geheel, gedeeltelijk of niet is afgekocht - volledig aansprakelijk voor schade 
van de verhuurder, tenzij huurder bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet 
toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

5.  Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht 
buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen 
plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt 
gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het 
eerste, tweede of derde lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder 
ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft 
geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde 
situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct 
informeren indien schade is geconstateerd. 

6.  Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van 
met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor 
verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het 
voertuig jegens derden of inzittenden aansprakelijk mocht zijn, geldt het bepaalde 

in het vierde lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de 
WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat. 

7.  Huurder vrijwaart verhuurder voor alle boetes, transacties en administratieve 
sancties e.d., die aan verhuurder mochten worden opgelegd in verband met 
gedurende de huurtijd door huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden van het 
voertuig gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, 
transacties en administratieve sancties e.d. draagt huurder in de verhouding tot 
verhuurder, en voor zover mogelijk ook rechtstreeks in de verhouding tot de 
oplegger(s) van die boetes, transacties en administratieve sancties e.d., het 
volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 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). Verhuurder is voorts gerechtigd 
administratiekosten met een minimum van € 25,00 (excl. BTW) in rekening te 
brengen. 

8.  Het bepaalde in lid 6 en lid 7 mist echter toepassing indien huurder bewijst dat de 
verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een eigen gebrek van het voertuig dat 
al aanwezig was bij de aanvang van de huur. 

9. Bijzondere installaties op het voertuig zijn als aparte elementen op/in een voertuig 
geplaatst en geven het voertuig een bijzondere bestemming of kwaliteit. Het 
betreft bijvoorbeeld installaties als hijskranen, koelmotoren, laadkleppen, lieren, 
verreikers en zwenkarmen; alsmede hydraulische of mechanische laadschoppen, 
laadbakken of stempels, hefwerktuigen of persen, etc. Schade aan de bijzondere 
installatie op het voertuig is uitgesloten van het eigen risico bij de 
huurovereenkomst en wordt vermoed te zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik. 
Huurder en gebruiker van een voertuig met bijzondere installatie(s) worden 
gehouden professioneel gebruikers te zijn. Zij dienen zich bij het gebruik van de 
bijzondere installatie aan alle relevante voorschriften en aanwijzingen te houden 
en hiertoe zo nodig speciaal geschoold hulppersoneel in te schakelen. Zij staan in 
voor het vakkundig gebruik en zijn jegens verhuurder aansprakelijk voor het 
geheel van de schade aan de installatie. De bewijslast voor juist en vakkundig 
gebruik rust op huurder. 

10. Huurder is 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. 

 
Artikel 8 Bedrijfsschade van verhuurder 
1.  De eventueel door verhuurder te lijden bedrijfsschade, als in art. 4 lid 2 , art. 5 lid 2 

en 3 van deze algemene huurcondities bedoeld, is voor rekening van huurder. 
2.  De in lid 1 bedoelde bedrijfsschade wordt reeds thans voor beide partijen bindend 

- onverschillig of één der partijen kan bewijzen dat deze schade in werkelijkheid 
meer of minder bedraagt - bepaald op het aantal reparatiedagen, 
vermenigvuldigd met de huurprijs per dag. Hierop komt echter in mindering 
hetgeen verhuurder eventueel onder de cascoverzekering aan schadevergoeding 
ter zake hiervan mocht ontvangen. 

 
Artikel 9 Expertiserapport 
De omvang van de cascoschade van het voertuig zal, indien beide partijen hieromtrent 
geen overeenstemming bereiken, voor beide partijen bindend worden vastgesteld door 
een door de betrokken verzekeraar of, zo deze daartoe (nog) niet overgaat, door beide 
partijen te benoemen deskundige. Indien omtrent deze aanwijzing tussen partijen geen 
overeenstemming is bereikt binnen 24 uur na het ontstaan van de schade, zal deze 
deskundige op eerste verzoek van huurder of verhuurder worden aangewezen door de 
voorzitter van de Bovag of de bevoegde kantonrechter. De kosten van het 
taxatierapport worden voor de toepassing van deze bepaling gerekend tot de 
cascoschade. Huurder zal de cascoschade onmiddellijk nadat deze is vastgesteld aan 
verhuurder vergoeden, voor zover deze cascoschade niet onder de 
cascoschadeverzekering aan verhuurder vergoed mocht worden. 
 
Artikel 10 Schade van huurder 
1.  Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder of de bestuurder van het 

voertuig of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade 
en/of defect en/of verlies aan c.q. van het voertuig met toebehoren of aan derden 
toegebracht, draagt verhuurder geen aansprakelijkheid. 

2.  Indien huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van 
het voertuig tijdens de huurperiode, draagt verhuurder voor de daaruit 
voortvloeiende schade geen aansprakelijkheid, doch blijft huurder gehouden de 
overeengekomen huurprijs te voldoen. 

3.  Het bepaalde in art. 7 lid 8 van deze algemene huurcondities is van 
overeenkomstige toepassing op het bepaalde in lid 1 en lid 2. 

 
Artikel 11 Verlenging van de huur 
1. Huurder is verplicht het voertuig met toebehoren uiterlijk op de dag en op het 

tijdstip waarop de huurperiode eindigt,  aan het in de huurovereenkomst vermelde 
bedrijf en adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens 
openingstijden, in ontvangst te nemen.  

2. Het voertuig mag slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere 
adres. 

3. Slechts met schriftelijke toestemming van verhuurder is het mogelijk de 
huurperiode te verlengen. Houd er rekening mee dat het niet altijd mogelijk zal 
zijn om de huur te verlengen. 
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4. Bij verlenging als bedoeld in lid 3 gaat de huur automatisch door en blijven de 
bepalingen van de huurovereenkomst en deze algemene huurcondities van 
kracht. 

 
Artikel 12: Verplichtingen en boete bij gebreke van tijdige teruggave van het 
voertuig 
1. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van 

deze verplichting is huurder aan verhuurder de schoonmaakkosten met een 
minimum van € 25,- (exclusief BTW) verschuldigd. 

2. Huurder verbindt zich jegens verhuurder bij de teruggave van het voertuig volledig 
en behoorlijk zijn medewerking te zullen geven aan het gezamenlijk vaststellen en 
invullen van de op de huurovereenkomst bij teruggave nog in te vullen gegevens 
met medeondertekening voor akkoord op de huurovereenkomst. Daaronder 
wordt onder andere begrepen het vaststellen en invullen van: het gereden aantal 
dagen, het gereden aantal kilometers, eventuele waarneembare beschadigingen 
aan het voertuig, de vulling c.q. bijvulling van de brandstoftank, alsmede de 
daaruit voortvloeiende te betalen bedragen. 

3. Indien en voor zover huurder de in lid 2 bedoelde medewerking niet mocht geven, 
is verhuurder gerechtigd om de in lid 2 bedoelde gegevens alleen en bindend voor 
huurder vast te stellen en de in lid 2 bedoelde invulling en medeondertekening 
alleen en bindend voor huurder te verrichten. 

4. Indien het gehuurde voertuig niet na afloop van de (eventueel verlengde) 
huurovereenkomst op de  afgesproken wijze bij verhuurder is ingeleverd, is 
huurder aan verhuurder voor iedere dag, dat het voertuig te laat wordt 
teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, 
verschuldigd een bedrag, gelijk aan de op de huurovereenkomst vermelde 
huurprijs per dag en vergoeding wegens extra km. met de daarover te berekenen 
omzetbelasting, vermeerderd met een boete van € 50,00 per dag en de wettelijke 
rente over de hiervoor bedoelde bedragen vanaf telkens de betrokken dag tot aan 
de dag der voldoening, een en ander onverminderd het recht van verhuurder op 
volledige schadevergoeding voor zover de schade meer mocht belopen.  

5. Het in lid 4 bepaalde vindt geen toepassing als overschrijding van de huurtermijn 
het gevolg is van door de huurder te bewijzen overmacht.  

6. De uit deze algemene huurcondities voortvloeiende verplichtingen van huurder 
blijven van kracht tot het moment dat het  voertuig weer in het bezit is van 
verhuurder. 

7. 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 ontstaan tot het 
tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd 
of heeft laten inspecteren. 
 

Artikel 13: Tekortschieten, faillissement of surseance van betaling van huurder 
1.  Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder 

ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds door een 
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, indien naar zijn oordeel het voertuig 
niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of indien het voertuig te eniger tijd niet 
wordt bestuurd door een bestuurder die daartoe niet krachtens de 
huurovereenkomst bevoegd is. 

2.  In geval van overtreding door huurder van enige bepaling van deze 
huurovereenkomst, waaronder voor de toepassing van deze bepaling mede 
begrepen wordt geacht het geval van lid 1, zal verhuurder aan huurder tevens in 
rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke kosten, die bij een 
betalingsverzuim ten minste 15 % van het onbetaalde bedrag zullen belopen. 
Verder zal huurder in geval van een procedure tussen partijen in verband met deze 
huurovereenkomst, indien hij daarbij geheel of in hoofdzaak in het ongelijk wordt 
gesteld, alle door verhuurder gemaakte proceskosten dienen te betalen, ook voor 
zover deze een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke 
tarieven overtreffen. 

3.  Verhuurder heeft ook het recht de huurovereenkomst in geval van faillissement of 
(voorlopige) surseance van betaling van huurder, zonder ingebrekestelling, met 
onmiddellijke ingang tussentijds door een buitengerechtelijke verklaring te 
ontbinden. Het in lid 2 bepaalde vindt hierbij overeenkomstige toepassing. 

4.  In geval van tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst door een 
buitenbuitengerechtelijke verklaring van verhuurder als in lid 1 of lid 3 bedoeld,  
heeft verhuurder in ieder geval, onverminderd de aanspraken van verhuurder op 
dan al verschenen maar onbetaald gebleven betalingsverplichtingen van huurder, 
aanspraak op een schadevergoeding ter grootte van het bedrag van alle 
resterende betalingstermijnen (van de huurprijs en alle verdere periodieke 
betalingsverplichtingen) die bij normale uitvoering van de huurovereenkomst 
zouden zijn verschenen. 

 
Artikel 14: Persoonsgegevens van huurder 
Voor zover huurder een natuurlijk persoon is, geldt dat de persoonsgegevens die 
worden vermeld op de huurovereenkomst of die anderszins door huurder aan 
verhuurder verstrekt worden, door verhuurder worden verwerkt. Deze 
persoonsgegevens worden verwerkt omdat dat wettelijk verplicht is of omdat wij 
anders geen uitvoering kunnen geven aan een overeenkomst met de huurder. 
Verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst met een 
huurder aan te gaan, voor administratieve doeleindes, het kunnen uitvoeren van de 
huurovereenkomst, het kunnen communiceren met de huurder en ten behoeve van het 
afwikkelen van dossiers voortkomend uit de huurovereenkomst zoals schadedossiers, 
bekeuringen of opvragingen door overheidsinstanties. De huurder heeft recht op 
inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van hem/haar 
ontvangen hebben. Tevens kan de huurder bezwaar maken tegen de verwerking van 

zijn persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heeft de huurder het recht om de door hem verstrekte gegevens door ons te laten 
overdragen aan hemzelf of in opdracht van hem direct aan een andere partij. 
 
Artikel 15: Eventuele pluraliteit van huurders 
Indien twee of meer personen samen huurder bij deze huurovereenkomst zijn of door 
welke oorzaak dan ook worden, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor 
alle in verband met deze huurovereenkomst door huurder verschuldigde prestaties. 
 
Artikel 16: Annulering 
Annulering dient schriftelijk (per e-mail Verhuur@SchippersStop.nl) te geschieden.  
Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
a. 50% van de huurprijs bij annulering voor aanvangsdatum van de huurperiode; 
b. 80% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode; 
c. 100% van de huurprijs bij annulering na aanvangsdatum van de huurperiode; 
 
Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen 
Op deze huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Met 
betrekking tot geschillen en procedures tussen verhuurder en huurder in verband met 
of naar aanleiding van deze huurovereenkomst of daarmee samenhangende dan wel 
daaruit voortvloeiende (nadere) overeenkomsten heeft alleen de Nederlandse rechter 
rechtsmacht en is alleen de rechtbank te Eindhoven bevoegd, behoudens voor zover 
anders mocht voortvloeien uit art. 108 lid 2 Rv. 
 
 
 
 
  


