huurvoorwaarden onverkort van kracht.
De onverbindende bepalingen zullen
worden vervangen door een bepaling die
wel verbindend is en waarvan de
strekking en de gevolgen zo min mogelijk
afwijken van de oorspronkelijke onverbindende bepaling.

Algemene Huurvoorwaarden Van Bluekens
Truck
en
Bus
B.V.
gevestigd
en
kantoorhoudende te Breda gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel van Middelburg
onder nummer 29042473
Artikel 1. Definities
1.1 Bluekens Truck en Bus B.V. en met hun
gelieerde werkmaatschappijen alsmede
haar rechtsopvolgers onder algemene titel
zijn de gebruiker van de algemene
huurvoorwaarden en zullen hierna worden
aangeduid met “wij” en/of “verhuurder”.
1.2 Onder “voertuig” wordt verstaan het
voertuig of de andere zaak, die het
onderwerp is van de huurovereenkomst.
1.3 Onder “huurder” wordt verstaan de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die als
huurder de huurovereenkomst sluit.
Voorzover een voertuig door meer dan één
huurder gehuurd wordt, zijn huurders
hoofdelijk aansprakelijk jegens verhuurder.
1.4 Onder “schade” wordt verstaan de
vermogensschade die verhuurder direct of
indirect lijdt ten gevolge van:
- beschadiging 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 herstel of vervanging van het
voertuig of onderdelen daarvan en de
daaruit voortvloeiende derving van
huurinkomsten;
- met of door het voertuig aan persoon of
goed toegebracht nadeel, waarvoor de
verhuurder, de kentekenhouder of de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de
auto
geheel
danwel
gedeeltelijk
aansprakelijk is;
- (verkeers)boetes,
(na)heffingen,
tolgelden,
(parkeer)belastingen
in
verband met het voertuig tijdens de
huurperiode.
1.5 Onder “bestuurder” wordt verstaan de
feitelijk bestuurder van het voertuig.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn
vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten, in welk geval de
aanbieding na deze termijn vervallen is.
3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen
en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij
schriftelijk gedaan door ons, houden een
nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige
aanbieding is vervallen.
3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn
gebaseerd op de uitvoering van de
overeenkomst door ons onder normale
omstandigheden en gedurende normale
werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is aangegeven.
3.4 Alle
gegevens
in
publicatie/reclamemateriaal
zijn
vrijblijvend
en
aan
wijzigingen
onderhevig. Verhuurder staat niet in voor
de juistheid, de volledigheid of actualiteit
van die gegevens, waaronder mede
begrepen
(voertuig)specificaties,
emissies, brandstofverbruik, etc. Aan
catalogi
en
verdere
voorgedrukt
informatie c.q. vergissingen daarin kan
huurder geen rechten ontlenen.
Artikel 4. Totstandkoming
4.1 Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders
aangegeven,
vrijblijvend.
De
overeenkomst komt tot stand op het
moment van ontvangst door ons van een
(schriftelijke) aanvaarding van dit aanbod
dan wel op het moment dat door ons een
begin van uitvoering van de opdracht is
gemaakt. Wij zijn gerechtigd om een
aanbod
binnen
twee
dagen
na
aanvaarding te herroepen, waardoor de
overeenkomst wordt geacht niet tot stand
te zijn gekomen, dan wel te zijn
ontbonden.
4.2 De overeenkomst komt tot stand indien ons
aanbod onherroepelijk is, op het moment
van ontvangst door ons van een
aanvaarding van dit aanbod van de huurder
binnen de door ons gestelde termijn.
4.3 Indien een aanvaarding door de huurder
van het aanbod afwijkt, geldt dit als een
nieuw aanbod van de wederpartij en als
een verwerping van ons gehele aanbod,
ook indien slechts sprake is van een
afwijking op ondergeschikte punten.
4.4 Na
de
overeenkomst
gemaakte
aanvullende afspraken, wijzigingen en/of

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene huurvoorwaarden zijn
van toepassing op alle aanbiedingen en
(huur)overeenkomsten van verhuurder
alsmede op alle rechtshandelingen,
leveringen en
werkzaamheden van
verhuurder inzake de verhuur en lease
van voertuigen.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze
huurvoorwaarden binden verhuurder
slechts indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen
in
deze
huurvoorwaarden
nietig,
vernietigbaar of ongeldig zijn, blijven de
overige
bepalingen
van
deze
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toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk gedaan door ons personeel,
vertegenwoordigers, verkopers of andere
tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij
deze door ons aan de huurder schriftelijk
worden bevestigd.

7.2

Artikel 5. Bepaling van de huurprijs en de
duur van de huur
5.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan
voor de periode en het tarief zoals op de
huurovereenkomst
is
vermeld
of
anderszins schriftelijk is overeengekomen.
5.2 De dag van aflevering en de dag van terug
bezorging door huurder of retourname
door verhuurder zijn bij de huurperiode
inbegrepen. Wanneer het voertuig binnen
de overeengekomen huurperiode door
huurder
wordt
terugbezorgd
blijft
niettemin de huurprijs voor de gehele
overeengekomen
huurperiode
verschuldigd.
5.3 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 in ontvangst heeft genomen
en heeft geïnspecteerd of heeft laten
inspecteren;
5.4 Vaststelling van het aantal gereden
kilometers geschiedt aan de hand van de
kilometerteller van het voertuig. Indien de
kilometerteller defect raakt, dient dat
onmiddellijk te worden gemeld aan
verhuurder.
Het
aantal
gereden
kilometers zal in dit laatste geval door
verhuurder worden vastgesteld.

Artikel 8. Annulering
8.1 Annulering van de huurovereenkomst is
niet mogelijk, tenzij schriftelijk een
annuleringsregeling is overeengekomen.
Artikel 9. Betaling
9.1 Betaling van de huurpenningen dient,
tenzij anders is overeengekomen,
onmiddellijk na ommekomst van de
huurtermijn te geschieden, in alle gevallen
zonder recht op opschorting, inhouding of
verrekening. Indien huurder niet op tijd
betaalt, is hij van rechtswege in verzuim.
Vanaf de datum van verzuim is huurder
over het openstaande bedrag een rente
van 1 % per maand verschuldigd, waarbij
een gedeelte van een maand als een
gehele maand geldt.
9.2 Indien huurder ook na sommatie in
gebreke blijft het verschuldigde bedrag te
betalen, is hij daarenboven gehouden tot
vergoeding van incassokosten. De
buitengerechtelijke incassokosten worden
in deze gesteld op 15% van het
verschuldigde bedrag met een minimum
van € 250,-.
9.3 Door de huurder gedane betalingen
strekken eerst ter voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en
vervolgens ter voldoening van de
vorderingen uit de overeenkomst die het
langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de
huurder dat de voldoening op een andere
vordering ziet.
9.4 Voor aanvang van de huurperiode kan
vooruitbetaling van de huurpenningen,
alsook betaling van een waarborgsom
worden
verlangd.
Indien
het
vooruitbetaalde bedrag de te betalen
huursom overtreft, strekt deze tevens tot
vergoeding van alle andere bedragen die
huurder eventueel aan verhuurder
verschuldigd is. De waarborgsom ter zake

Artikel 6. Verlenging van de huurperiode
6.1 Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk
op de dag en op het tijdstip dat de
overeenkomst eindigt aan het in de
huurovereenkomst vermelde bedrijf en
adres terug te bezorgen, tenzij voordien
verlenging van de huurovereenkomst is
overeengekomen.
6.2 In geen geval zal, ook bij verlenging van
de huurperiode ingevolge artikel 6.1, de
huurperiode langer mogen zijn dan twaalf
maanden.
Artikel 7. Overschrijding van de huurperiode
7.1 Indien het voertuig niet binnen de in de
huurovereenkomst vermelde, eventueel
conform artikel 6.1 verlengde, periode bij
verhuurder of met toestemming van
verhuurder bij een derde is ingeleverd, is
verhuurder onverminderd het bepaalde in
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artikel 7.2, gerechtigd het voertuig
onmiddellijk terug te nemen.
De uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen van huurder blijven van
kracht (en de huurovereenkomst wordt
geacht te zijn verlengd) 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 € 100,- per dag (excl. BTW) boven op
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. Deze
verhoging met € 100,- per dag geldt niet
indien huurder aantoont dat de
overschrijding van de huurtermijn het
gevolg is van overmacht.
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9.5

9.6

9.7

10.1 Gedurende de huurperiode zijn de aan het
gebruik van het voertuig verbonden
kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor
brandstof, reiniging en parkeren voor
rekening van huurder.

van het eigen risico wordt niet eerder
geretourneerd dan zodra de auto is
ingeleverd en geïnspecteerd. In geval van
schade wordt de waarborgsom ter zake
van het eigen risico niet eerder
geretourneerd dan zodra duidelijk is dat
de omvang van de schade het bedrag van
het eigen risico niet overschrijdt, waarna
hooguit de waarborgsom ter zake van het
eigen risico minus het schadebedrag
wordt geretourneerd.
Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het
aangaan van de huur als bij de eventuele
verlenging
daarvan,
gerechtigd
genoegzame betalingszekerheid of een
opdracht tot betaling per creditcard van
huurder te verlangen. Wij zijn te allen tijde
gerechtigd te verlangen dat tot zekerheid
van de nakoming van al zijn verplichtingen
op eerste verzoek meewerkt aan het
stellen van genoegzame zekerheid,
waaronder doch niet uitsluitend een
onherroepelijke en onvoorwaardelijke
bankgarantie afgegeven door een
erkende
bankinstelling
en/of
het
verstrekken van een pandrecht en/of een
borgtocht en/of het afgeven van een
hoofdelijke
aansprakelijkheidstelling.
Indien deze zekerheidsstelling uitblijft, zijn
wij gerechtigd uitvoering van de
overeenkomst op te schorten danwel
deze
onmiddellijk
te
ontbinden,
onverminderd ons recht de overeenkomst
te
ontbinden
overeenkomstig
het
bepaalde in artikel 17. Huurder verplicht
zich er hierbij toe om op ons eerste
verzoek ons te betalen door levering van
door ons aan te wijzen zaken, de door ons
aan huurder geleverde zaken daaronder
mede begrepen (inbetalinggeving ex
artikel 6:45 BW).
Wij zijn steeds gerechtigd om al hetgeen
wij, een of meer van onze zuster-,
dochter- en moedervennootschappen
en/of andere tot de Bluekens Groep
behorende
vennootschappen,
van
huurder, haar zuster-, dochter en
moedervennootschappen en/of andere tot
het concern van huurder behorende
vennootschappen te vorderen hebben, te
verrekenen en ons terzake van (één of
meer van) die vordering(en) op een
opschortingsrecht te beroepen.
Ingeval van liquidatie, insolventie,
faillissement of surséance van betaling
van de huurder zijn de vorderingen, uit
welke hoofde dan ook (inclusief die van de
in artikel 9.6 genoemde partijen), bij de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Gebruik van het voertuig
11.1 Huurder dient op zorgvuldige wijze met
het voertuig om te gaan en ervoor te
zorgen dat het voertuig overeenkomstig
zijn bestemming wordt gebruikt in
overeenstemming met alle geldende weten
regelgeving,
waaronder
de
wegenverkeerswet
en
aanverwante
regelgeving en, zo het voertuig buiten
Nederland wordt gebruikt, alle aldaar
geldende wet- en regelgeving.
11.2 Huurder is gehouden het voertuig in
oorspronkelijke staat bij verhuurder terug
te bezorgen.
11.3 Alleen
personen
die
in
de
huurovereenkomst als bestuurder eventueel tevens in de hoedanigheid van
huurder - zijn aangeduid, mogen het
voertuig besturen. Het is huurder niet
toegestaan het voertuig ter beschikking te
stellen aan een persoon die niet als
bestuurder is vermeld op de voorzijde van
het huurcontract.
11.4 Huurder dient erop toe te zien dat alle
bestuurders (waaronder huurder zelf)
beschikken over de bevoegdheid en de
lichamelijke en geestelijke gesteldheid die
voor het besturen van het voertuig vereist
is.
11.5 Het is huurder niet anders dan met
schriftelijke toestemming van verhuurder
toegestaan het voertuig weder te
verhuren.
11.6 Het is huurder niet toegestaan verhuurder
jegens derden te verbinden of de schijn
daartoe te wekken.
11.7 Indien de auto uit de macht van huurder
geraakt, dient hij verhuurder daarvan
terstond in kennis te stellen. Ingeval van
vermissing, diefstal of verduistering dient
huurder tevens direct aangifte hiervan te
doen bij de politie.
11.8 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.
11.9 Het is huurder niet toegestaan het
voertuig buiten de landsgrenzen van
Nederland te brengen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen met verhuurder.
11.10 Huurder dient alle vloeistoffen en de
bandenspanning op het vereiste niveau te
(laten) houden en dient het voertuig
overeenkomstig het serviceschema van

Artikel 10. Kosten verbonden aan het gebruik
van het voertuig
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11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

het voertuig, alsmede voorzover van
toepassing conform het bepaalde bij het
tweede lid van artikel 13, voor onderhoud
aan te bieden.
Huurder is gehouden de auto schoon te
retourneren. Bij niet-nakoming van deze
verplichting
kunnen
de
schoonmaakkosten in rekening worden
gebracht, met een minimum van € 25,excl. BTW.
Huurder dient voor het voertuig geschikte
brandstof te tanken. Het voertuig wordt
huurder met een volle brandstoftank ter
beschikking gesteld en huurder dient het
voertuig met een volle brandstoftank in te
leveren, bij gebreke waarvan verhuurder
de brandstofkosten met een opslag van €
25,- excl. BTW bij huurder in rekening zal
brengen.
In geval van schade of gebrek aan het
voertuig, is het huurder niet toegestaan
het voertuig te gebruiken indien dat kan
leiden tot verergering van de schade of
van het gebrek, of tot vermindering van de
verkeersveiligheid.
In geval van enige gebeurtenis waaruit
schade kan voortvloeien of is ontstaan, is
huurder verplicht:
- verhuurder
hiervan
onmiddellijk
telefonisch in kennis te stellen
- de instructies van verhuurder op te
volgen;
- 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
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 verwere tegen
aanspraken van derden.
Huurder is verplicht de verplichtingen en
verboden van dit artikel op te leggen aan
bestuurder, passagiers en andere
gebruikers van het voertuig en toe te zien
op de nakoming daarvan.

12.2

12.3

12.4

12.5

Artikel 12. Aansprakelijkheid voor schade
12.1 Tenzij in de schaderegistratie die bij
vertrek is opgemaakt anders is
aangegeven, wordt huurder geacht het
Bluekens Truck en Bus b.v. Versie augustus 2018
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voertuig zonder zichtbare gebreken of
beschadigingen te hebben ontvangen.
Huurder
is
jegens
verhuurder
aansprakelijk voor alle schade 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.
Voor het in de huurovereenkomst
overeengekomen
eigen risico, 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 11;
- de schade is ontstaan met
goedvinden van, of door opzet of
grove schuld van huurder;
- het voertuig aan een derde is
wederverhuurd,
ook
indien
verhuurder daarin heeft toegestemd;
- het schade betreft ten gevolge van
enig nadeel door of met het voertuig
toegebracht aan derden, en de
wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is
afgesloten geen dekking biedt op
grond van overtreding van enige
bepaling uit de polisvoorwaarden. De
polisvoorwaarden zijn bij verhuurder
ter inzage en zullen op het eerste
verzoek van huurder kosteloos
worden toegezonden;
- de schade is ontstaan door
vermissing van het voertuig en de bij
het voertuig behorende autosleutels
of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig
behorende bescheiden (zoals het
kentekenbewijs
en
de
grensdocumenten) niet alle bij
verhuurder zijn ingeleverd.
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.
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.

kosten van reparatie en vervanging het
bedrag van € 100,- excl. BTW
overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke
waarvan deze kosten voor rekening van
huurder zijn.

12.6 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.
12.7 Behoudens ingeval van opzet of bewuste
roekeloosheid
van
verhuurder,
is
verhuurder niet aansprakelijk voor enige
door huurder geleden schade, ongeacht
of deze is gebaseerd op enige
(huur)overeenkomst, onrechtmatige daad
of anderszins en is huurder gehouden
verhuurder te vrijwaren terzake van
aanspraken van derden in verband met de
huurovereenkomst en/of (het gebruik van)
het voertuig.
12.8 Het bepaalde in lid 9 van dit artikel mist
echter toepassing indien huurder bewijst
dat de door huurder geleden schade een
gevolg is van een eigen gebrek van het
voertuig dat al aanwezig was bij de
aanvang van de huurperiode.

Artikel 14. Technische gebreken aan de auto
14.1 Indien verder rijden met het voertuig
onmogelijk is ten gevolge van een defect
aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij
aanvang van de huur aanwezig was, heeft
huurder recht op vervangend vervoer
volgens de bij verhuurder geldende
regeling. Indien verder rijden onmogelijk is
ten gevolge van enige andere oorzaak,
heeft huurder geen recht op vervangend
vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk
voor
andere
gevolgen
van
de
onmogelijkheid om verder te rijden.
Artikel 15. Van overheidswege opgelegde
sancties en maatregelen
15.1 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. 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. Indien
verhuurder in verband met enige
gedraging of nalaten van huurder, zoals
een verkeersovertreding, informatie aan
autoriteiten dient te verstrekken, is
huurder gehouden de daarmee gepaard
gaande kosten te vergoeden, met een
minimum van € 10,- excl. BTW.

Artikel 13. Reparaties en onderhoudsbeurten
13.1 De kosten van reparatiewerkzaamheden
en onderhoudsbeurten die tijdens de
huurperiode noodzakelijk worden, komen
voor rekening van verhuurder, tenzij deze
kosten krachtens enige bepaling van deze
overeenkomst of de wet voor rekening
van huurder komen.
13.2 Onderhoudsen
reparatiewerkzaamheden dienen bij ons
dan wel een gelieerde onderneming van
ons te worden uitgevoerd. Indien dat
redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de
werkzaamheden te worden verricht door
een garagebedrijf dat behoort tot het
dealernet van de importeur van het
betreffende merk van het voertuig.
Huurder dient alsdan vooraf om een
prijsopgave te verzoeken en ter goedkeuring aan verhuurder voor te leggen.
Indien
de
kosten
van
reparatiewerkzaamheden
en
onderhoudsbeurten een bedrag van € 100,excl. BTW niet overschrijden, kunnen de
werkzaamheden zonder voorafgaande
toestemming van verhuurder worden
uitgevoerd. De kosten van de door de
huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden
en
onderhoudsbeurten
worden
door
verhuurder
tegen
overlegging van een gespecificeerde nota
en een deugdelijk bewijs van betaling
vergoed. Op verzoek van verhuurder dient
huurder
bij
reparaties
vervangen
onderdelen bij verhuurder in te leveren.
Verhuurder zal de eventuele kosten die
aan het transport van deze onderdelen
zijn
verbonden,
vergoeden
tegen
overlegging van een gespecificeerde nota
en een bewijs van betaling. Indien de
Bluekens Truck en Bus b.v. Versie augustus 2018

Artikel 16. Beslag op het voertuig
16.1 Ingeval van administratief, civielrechtelijk
of strafrechtelijk beslaglegging ten laste
van huurder 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 kosten.
16.2 Indien ten laste van huurder op het
voertuig beslag wordt gelegd, zal huurder
de beslaglegging per ommegaande
melden bij verhuurder. Tevens zal
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tekst
alsmede
in
verschillende
vertalingen.
Ingeval
van
enige
onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid
tussen (een of meer van) de bepalingen
uit de originele Nederlandse tekst en de
desbetreffende vertaling, prevaleert (de
uitleg
van)
de
Nederlandstalige
bepaling(en).

huurder al datgene doen dat noodzakelijk
is om de beslaglegging ongedaan te
maken, waaronder onder meer wordt
verstaan het bij de beslaglegger aantonen
dat het voertuig eigendom van verhuurder
is.
Artikel 17. Ontbinding van de huur
17.1 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 een of
meer van de verplichtingen van de
huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, 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. Huurder zal alle
medewerking aan verhuurder verlenen
om zich weer in het bezit van het voertuig
te doen stellen.
Artikel 18. Aansprakelijkheid van de huurder
voor gedragingen of nalatigheden van
anderen
18.1 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 19. Toepasselijk recht
19.1 Op alle overeenkomsten waarop deze
(huur)overeenkomsten
geheel
of
gedeeltelijk van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of
samenhangende met de overeenkomst
worden voor zover dwingendrechtelijke
bepalingen zich daar niet tegen verzetten,
uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde
gerecht in de vestigingsplaats van
verhuurder.
Artikel 20. Beslissende tekst
20.1 Deze algemene huurvoorwaarden zijn
beschikbaar in de originele Nederlandse
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