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Algemene bepalingen:

Artikel 1: Bestuurder:
De bestuurder van het voertuig dient minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs.
Bij personen jonger dan 24 jaar wordt het eigen risico verhoogd met € 750,- per gebeurtenis. De
bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit van een rijbewijs te zijn.
Een dag is 24 uur, vanaf op de openingstijd van de huurdag. Is het voertuig de avond van te voren
aanwezig, dan mag u het voertuig ook de avond van te voren ophalen, zonder extra kosten.
Artikel 2: Bestuurder(s):
Indien tijdens de huurperiode een wijziging plaats vindt van bestuurder(s) is de huurder verplicht dit
te melden aan de verhuurder, welke de gegevens schriftelijk zal veranderen i.v.m. o.a.
Aansprakelijkheid, eventuele verkeersovertredingen.
Artikel 3: Huurperiode:
Een huurdag is een kalenderdag. Bij verlenging van de huurperiode dient de huurder de verhuurder
schriftelijk in te lichten, dit i.v.m. o.a. de verzekering.
Artikel 4: Verzekering
Per schade geldt echter een eigen risico van € 450,- per gebeurtenis m.u.v. de onder punt 1
genoemde. Schade ontstaan door ernstig verwijtbaar gedrag blijft voor eigen risico van de huurder,
in dat geval blijft de huurder volledig aansprakelijk voor de schade. Ernstig verwijtbaar gedrag zijn
o.a.:
-

ernstige snelheidsovertredingen met ongeval tot gevolg

-

rijden onder invloed van drank, drugs en of medicijnen welke de rijvaardigheid beïnvloeden.

-

Grove nalatigheid (waaronder onjuist gebruik)

Kortom:
De bestuurder is geheel aansprakelijk voor met schuld veroorzaken van schade en of letsel door
grove nalatigheid. In geval van bovenschade (dakschade) bij personenbusjes, bestel- en vrachtauto’s,
geldt een verhoogd eigen risico van € 2500,- per gebeurtenis.
Wagenaar's Autobedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk voor de lading tijdens een
verhuurperiode!
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Artikel 5: Bij schade
Bij schade ten gevolge van een ongeval dient de huurder, volgens de overeenkomst de belangen van
verhuurder en van de verzekeraar veilig te stellen. Daartoe behoren het schriftelijk verzamelen van
de namen van de betrokkenen, het invullen van de schadeformulier, de verplichting de politie te
verwittigen indien de fout van een derde moet vastgesteld worden of indien er gewonden zijn, het
niet erkennen van aansprakelijkheid of fout.
Artikel 6: Beladen Vracht en bestelwagens
Het overschrijden van het maximale laadvermogen van het voertuig is voor risico bestuurder/
huurder. Overtredingen en bekeuringen zijn voor rekening huurder/ bestuurder.
Artikel 7: Tachograaf
De wettelijke voorschriften/ regels betreffende tachograaf (ook digitaal) zijn op deze overeenkomst
van toepassing. Een tachograaf is verplicht bij alle voertuigen boven 3500kg (in combinatie met
aanhangwagen enz.). Bij overtreding op de rijtijdenwet zijn de kosten voor u eigen rekening.
Artikel 8: Betaling:
Bij aanvang van de huurovereenkomst dient de geschatte huursom met een minimum van € 250,exclusief 21% BTW (borg) te worden voldaan. Dit is mogelijk met pinpas of creditcard of per kas. De
huurprijzen zijn exclusief brandstof. Tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en
zetfouten.
Voor vrachtauto’s waarvoor grootrijbewijs dient met € 300,- (borg) te voldoen.
Voor een langere huurperiode machtigt de bestuurder de verhuurder per automatisch incasso de
huursom te incasseren. Voor deze machtiging zal de verhuurder eventueel een aparte overeenkomst
opmaken.
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Artikel 9: Legitimatie:
Bij aanvang van de huurovereenkomst dient de huurder/ bestuurder zich te legitimeren door middel
van een geldig Nederlands rijbewijs en een paspoort en/of identiteitskaart. Voor bedrijven geldt
extra:
kopie uittreksel KVK
-

Machtiging van bestuurder + leidinggevende van het bedrijf

-

Eventueel een bankafschrift (laatste maand)

-

kopie rijbewijs

De verhuurder houdt zich het recht voor de gegevens te controleren.
Artikel 10: Reserveringen:
Vooraf telefonisch reserveren is kosteloos en mogelijk. Wij zullen uw gereserveerde auto gereed
zetten, maar behouden het recht voor een gelijkwaardige auto beschikbaar te stellen.
Artikel 11: Standaard:
Alle auto’s zijn voorzien van een groene kaart en een radio.
Extra voorzieningen zoals bijvoorbeeld, spanband, pompkar. Bij terug brengen van de auto
controleren wij, en bij vermissing van het materiaal worden de kosten in rekening gebracht!
Artikel 12: Brandstof
Verhuurder draagt zorg dat de auto’s met volle tank worden afgeleverd. De huurder draagt zorg dat
de auto weer met volle tank ingeleverd wordt. Indien de huurder de auto in levert zonder een volle
tank zal de verhuurder de auto vol tanken. De kosten zullen in rekening worden gebracht.
Artikel 13: Wanbetaling en wangedrag
Opdrachtgever heeft het recht indien er sprake is van wangedrag en/ of wanbetaling de auto(‘s)
onmiddellijk terug te vorderen. Indien verhuurder hiervoor kosten moet maken zullen deze bij de
huurder in rekening worden gebracht exclusief 5% administratie kosten van het totale bedrag met
een minimum van € 65,-.
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Artikel 14: Boetes
Is de overtreding begaan in een huurauto kan de termijn voor de kennisgeving van de bekeuring
(beschikking) van het CJIB acht maanden duren. De bestuurder van het voertuig is verantwoordelijk
voor de tijdens de huurperiode gemaakte overtredingen. Wij berekenen € 10,- euro
administratiekosten per gemaakte overtreding.

