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ARTIKEL 1  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en 
andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en het in 
verband daarmee verlenen van diensten door verhuurder, tenzij afwijking van deze algemene 
voorwaarden schriftelijk is overeengekomen.  
ARTIKEL 2  
De huurder is gehouden al datgene te doen of na te laten wat een goed huurder behoort te doen of na 
te laten, hetgeen ondermeer inhoudt:  
A. dat de huurder het gehuurde op geen andere wijze gebruikt dan voor het doel waarvoor gehuurde 
kennelijk dient;  
B. dat huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, geen 
veranderingen of wijzigingen in het gehuurde aanbrengt;  
C. dat huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, geen reclame of 
andere teksten aanbrengt op het gehuurde;  
D. dat huurder het gehuurde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, op 
welke grond dan ook niet aan derden in gebruik afstaat;  
E. dat huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het 
huurobject;  
F. dat huurder het huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders 
is overeengekomen, tijdig het benodigde onderhoud voor behoud van de goede werking geeft.  
ARTIKEL 3  
3.1. De huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat van 
onderhoud, bedrijfsklaar en zonder gebreken aan de verhuurder af te geven.  
3.2. De huurder is verplicht, indien het een huurovereenkomst aangaande een oplegger of truck 
betreft, om het gehuurde voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van het APK keuringsbewijs 
aan te bieden aan verhuurder voor groot onderhoud. Indien de huurder hierbij in gebreke blijft, zijn alle 
daaraan verbonden kosten voor rekening van huurder.  
3.3. Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op de huur van een meeneem-heftruck is huurder 
verplicht om het gehuurde elke drie maanden aan te bieden aan verhuurder of Materieel Service 
Coevorden voor controle en klein onderhoud. Huurder kan ervoor kiezen om de driemaandelijkse 
controle en het klein onderhoud uit te laten voeren voor eigen rekening bij een erkende garage. Voor 
ander onderhoud dan hiervan vermeld c.q. voor het laten verrichten van reparaties die een kostprijs 
van € 500,00 te boven gaan, is huurder verplicht vóór uitvoering schriftelijke toestemming van de 
verhuurder te vragen.  
ARTIKEL 4  
4.1. Alle kosten van reparatie en herstel van schade of gebreken aan het gehuurde zijn voor rekening 
van de huurder, tenzij die schade of gebreken het gevolg zijn van normale slijtage. Zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan opdracht 
te geven tot reparatie of herstel. Huurder is verplicht eventuele schade en/of gebreken onmiddellijk 
aan de verhuurder te melden.  
4.2. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het gehuurde, zet huurder het gebruik 
ervan niet voort dan na overleg met verhuurder. Laat huurder (tijdig) overleg met verhuurder na, dan 
komt of blijft schade als gevolg van een voortgezet gebruik voor rekening van de huurder.  
 
 
 



 
 
 

 
 
ARTIKEL 5  
Huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van eventueel noodzakelijke vergunningen en 
naleving van wettelijke voorschriften ter zake van het gebruik van het gehuurde. Alle kosten, 
waaronder begrepen belastingen, in- en uitvoerrechten en registratiekosten, welke uit het gebruik van 
het gehuurde of het vervoer daarmee voortvloeien, zijn voor rekening van de huurder, met dien 
verstande dat, voor zover de huurovereenkomst ziet op de huur van een truck, het eurovignet bij de 
huurprijs is inbegrepen en door de verhuurder aan de huurder ter beschikking zal worden gesteld. 
ARTIKEL 6  
De huurder is aansprakelijk voor en zal aan verhuurder vergoeden alle schade, inclusief 
bedrijfsschade, welke ontstaat door de beschadiging van het gehuurde, alsmede door het niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk nakomen door de huurder van zijn verplichtingen, ongeacht of deze schade kan 
worden toegerekend aan de huurder, de personen die in zijn dienst zijn, derden of overmacht.  
ARTIKEL 7  
De verhuurder is steeds bevoegd om zich op de hoogte te (doen) stellen van de staat waarin het 
gehuurde zich bevindt en is gerechtigd daartoe eigendommen van de huurder te (doen) betreden.  
ARTIKEL 8  
8.1. Indien derden ten opzichte van het gehuurde rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, 
zal de huurder verhuurder daarvan terstond op de hoogte brengen en die derden terstond doen blijken 
van de eigendom van verhuurder. Indien het gehuurde door maatregelen van derden uit de macht van 
de huurder mocht geraken, zal de huurder de verhuurder daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en 
zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen.  
8.2. A. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te  
stemmen dat het eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen)  
te berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een  
derde, tot zekerheid van de betaling van hetgeen deze derde van de  
verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.  
B. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het gehuurde op 
eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enige retentie kan beroepen, 
doch niet eerder dan nadat de huurder verhuurder onverwijld van het verzoek van de derde in kennis 
heeft gesteld, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet 
nakoming van de verplichtingen van de verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising 
wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte 
als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen 
locatie.  
C. Indien de situatie van lid B zich voordoet en de derde het gebruik van het  
 
gehuurde door huurder zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de 
derde een huurovereenkomst met de derde te  
sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en  
onder gelijkluidende condities.  
D. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 van het Burgerlijk Wetboek 
geheel uit.  
E. Het hiervoor in lid A tot en met D opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door 
verhuurder worden herroepen.  
F. Indien sprake is van een situatie als bedoeld in lid B van onderhavig artikel zal verhuurder nimmer 
aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade die wordt geleden door de huurder als 
gevolg van de afgifte van het gehuurde.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
ARTIKEL 9  
De verhuurder is gerechtigd de overeenkomst met de huurder zonder rechtelijke tussenkomst te 
ontbinden indien  
de huurder enige uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of dreigende tekortkoming, één en 
ander onverminderd het recht van de verhuurder schade te vorderen. Ingeval van ontbinding is de 
verhuurder gerechtigd het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en zich het bezit van het gehuurde te 
verschaffen op de wijze die de verhuurder goed dunkt. Huurder is alsdan verplicht ogenblikkelijk het 
gehuurde aan de verhuurder ter beschikking te stellen.  
ARTIKEL 10  
De verhuurder zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies van of schade aan zaken die 
tijdens de huurovereenkomst door de huurder zijn achtergelaten in het gehuurde, dan wel daarmee 
zijn vervoerd. Voorts is verhuurder nimmer jegens huurder en/of derden aansprakelijk voor enige 
gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde door huurder en/of derden. Uitsluitend 
voor zover verhuurder in een voorkomend geval door een rechtelijke instantie toch aansprakelijk 
mocht worden geacht, dan is de aansprakelijkheid van verhuurder uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag 
waarvoor de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar van verhuurder in dit geval uitkering doet.  
ARTIKEL 11  
11.1. Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op de huur van een truck en/of een oplegger dan 
gelden de volgende verzekeringsvoorwaarden:  
A. De betreffende truck is WA plus Casco verzekerd, wat inhoudt dat het voertuig, naast de wettelijke 
aansprakelijkheid, verzekerd is tegen brand- storm- diefstal-, ruitbreukschade en beschadiging van het 
voertuig door eigen schuld.  
B. De verzekering is uitsluitend van kracht als de truck wordt bestuurd door een chauffeur van een in 
Nederland erkende Nederlandse transportonderneming.  
C. Het dekkingsgebied van de verzekering is Europa, inclusief de landen rond de Middellandse Zee, 
waaronder Israel en Tunesië. Uitgesloten zijn de landen: Andorra, Cyprus, Iran, Irak, Macedonië, 
voormalig Joegoslavië, alsmede alle landen behorende bij de voormalige Sovjet Unie (uitgezonderd 
Estland).  
D. De huurder heeft een eigen risico van € 1.500,00 per gebeurtenis, per verzekering. Dus bij schade 
die onder WA en Casco valt zal tweemaal € 1.500,00 aan de huurder worden doorberekend.  
E. Een oplegger achter bovengenoemd voertuig is enkel voor de wettelijke aansprakelijkheid 
verzekerd. Eventuele schade aan de oplegger is derhalve niet verzekerd en de huurder is verplicht om 
gedurende de duur van de overeenkomst een verzekering afgesloten te houden die voorziet in een 
uitkering in geval van schade aan het gehuurde en die voorts de wettelijke aansprakelijkheid jegens 
derden dekt. De huurder is gehouden op eerste verzoek van de verhuurder de overeenkomstige 
polissen over te leggen.  
F. (Onder)verhuur van betreffend voertuig door huurder is uitdrukkelijk verboden en derhalve niet 
verzekerd. Schade door (onder)verhuur zal worden verhaald op de huurder.  
G. De verzekering biedt geen enkele dekking voor verhaal van schade aan het voertuig toegebracht 
door derden.  
11.2. Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op een meeneemheftruck gelden de volgende 
verzekeringsvoorwaarden:  
A. Het gehuurde is alleen WA verzekerd, wat inhoudt dat het voertuig is verzekerd voor de wettelijke 
aansprakelijkheid. Het voertuig is niet verzekerd tegen brand-, storm-, diefstal-, schade- en 
beschadiging van het voertuig door eigen schuld. Eventuele schade aan het getrokkene (casco) is 
derhalve niet verzekerd en dient door de huurder zelf te worden verzekerd. Huurder is verplicht 
verhuurder een kopie van de polis of aan assurantieverklaring toe te zenden.  
 
 
 



 
 
 

 
 
B. De WA verzekering is uitsluitend van kracht als het voertuig wordt bestuurd door een bevoegd en 
door huurder gemachtigd chauffeur van een in Nederland erkende en ingeschreven 
transportonderneming.  
C. Het dekkingsgebied van de WA verzekering zijn de landen, aangesloten bij de E.E.G.  
E. (Onder) verhuur van het gehuurde door huurder is uitdrukkelijk verboden en derhalve niet 
verzekerd. Schade door onderverhuur zal worden verhaald op de huurder.  
F. De WA verzekering biedt geen enkele dekking voor verhaal van schade aan het voertuig 
toegebracht door derden.  
ARTIKEL 12  
Al het ingevolge de huurovereenkomst verschuldigde zal door de huurder binnen veertien dagen na 
ontvangst van de factuur van de verhuurder, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, 
worden voldaan. De huurder verleent door ondertekening van de overeenkomst tot wederopzegging 
machtiging aan de verhuurder om van zijn bankrekening tevens op de vervaldag het uit het hoofde 
van deze overeenkomst verschuldigde over te  
schrijven en hij zal daartoe voor voldoende saldo op zijn rekening zorgdragen. Ingeval van intrekking 
van de verleende machtiging, alsmede ingeval van niet-betaling door een onvoldoende saldo, zal de 
huurder in gebreke zijn door het enkele verloop van de hiervoor gestelde termijn van veertien dagen. 
Bij niet-tijdige betaling zal de huurder vanaf de vervaldag rente verschuldigd zijn van 1,5%, waarbij elk 
gedeelte van een maand als een volledige maand telt. Bij niet-tijdige betaling zal de huurder tevens 
verschuldigd zijn het bedrag van alle kosten, zowel in- als buiten-rechte gemaakt, ter inning van het 
door hem verschuldigde, alsmede de rente over dat bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten 
worden gesteld op 15% van het verschuldigde.  
ARTIKEL 13  
Alle geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beoordeeld 
door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem. 
 

 


