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Algemene huurvoorwaarden van halderberge autoverhuur

Begripsomschrijving
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst.
 
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
 
Verhuurder: Halderberge autoverhuur., die als verhuurder de huurovereenkomst sluit.
 
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van: beschadiging
(waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) 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 vervanging van het voertuig en de 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 aansprakelijk is.
 
Bestuurder: degene(n) die het voertuig bestuurt.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over huurovereenkomst, huurder en verhuurder, kan tevens gelezen
worden leaseovereenkomst, leassor en leasee.

Halderberge Autoverhuur is onderdeel van Automobielbedrijf Kessel.

Artikel 1. De reservering

Wordt een gereserveerd voertuig niet uiterlijk een uur na de afgesproken tijd opgehaald, ongeacht annulering, wordt de
volledige huursom in rekening gebracht, minus 10% stilstandreductie.

Artikel 2. Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

De prijzen zijn zoals deze op moment van reserveren op de internetsite van Halderberge Autoverhuur zijn vermeld, tenzij
anders in de huurovereenkomst is bevestigd.
Het voertuig wordt op de overeengekomen dag en tijd en uitsluitend tijdens de openingstijden van verhuurder met een
volle brandstoftank volgens de brandstofmeter teruggebracht. Wordt het voertuig na openingstijd geretourneerd, dan
geldt dit als een verlenging van de huurtermijn en blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip
waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd. Bij een eerder retour ontvangt huurder geen
geld terug.
Artikel 7:230 BW is niet van toepassing, ofwel de huurtermijn wordt niet automatisch verlengd wanneer het voertuig niet
tijdig wordt geretourneerd. Onverminderd het voorgaande blijft huurder gebonden aan de voorwaarden uit de
huurovereenkomst.
Indien het voertuig niet tijdig is geretourneerd geldt dat er 50 euro exclusief btw in rekening wordt gebracht bovenop de
geldende huurprijs per dag voor elke dag dat het betre�ende voertuig te laat wordt ingeleverd.
Huurder dient op het eerste verzoek het voertuig te retourneren. Indien huurder geen gehoor geeft aan dit verzoek, dan
zal verhuurder aangifte doen van verduistering. Alle kosten worden op huurder verhaald.
Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Bij ophalen wordt de
kilometerstand genoteerd. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.
Extra kilometers worden in rekening gebracht conform 2a.
Haal- en brengkosten worden te allen tijde in rekening gebracht. Hierbij wordt een bedrag van € 25,00 vaste kosten
gerekend plus € 0,45 per kilometer.
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten als tolgelden, kosten voor
brandstof, reiniging, lampjes en parkeren voor rekening van huurder.
De huurder en bestuurder moeten beschikken over een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van het voertuig.
De huurder dient tevens een geldige identiteitskaart of paspoort te laten zien.

Artikel 3. Betaling

Het voertuig wordt niet aan huurder afgegeven voordat de volledige som is betaald. De waarborgsom wordt pas
geretourneerd nadat het voertuig tijdig, schadevrij en conform alle voorwaarden is geretourneerd.
Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd
betalingszekerheid van huurder te verlangen.
Indien huurder enig bedrag niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf de datum
van verschuldigdheid van de huurtermijn. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag 2% rente
per maand of gedeelte hiervan verschuldigd. Hier komt bij het boetebedrag als bedoeld in artikel 2. Tevens is huurder
gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt
aangesloten bij wet- en regelgeving. Voor ondernemers geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het
verschuldigde bedrag bedragen, met een minimum van € 75,00.

Artikel 4. Gebruik van het voertuig
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Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan. Het voertuig mag nadrukkelijk niet worden ingezet bij de
uitvoering of voorbereiding van strafbare feiten. Gebeurt dit wel, dan is huurder een bedrag van € 500,00 verschuldigd als
vergoeding voor de overlast die het gebruik met zich brengt. Dit staat los van de vergoeding van daadwerkelijk door
verhuurder geleden schade.
Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat, schoon en geurvrij bij verhuurder terug te bezorgen. Kosten bij
nalaten worden op huurder verhaald, waarbij de schoonmaakkosten € 85,00 bedragen. Door hem of namens hem
aangebrachte veranderingen en toevoegingen dienen bij inlevering van het voertuig te zijn verwijderd; huurder kan ter
zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
Uitsluitend personen die in de huurovereenkomst als bestuurder 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 en aan personen jonger dan 21 jaar. Huurder dient erop toe te zien dat de bestuurder
beschikt over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist
is. Indien de auto uit de macht van huurder raakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen of het voertuig te gebruiken voor rijles.
Tevens mag er niet op onverharde, dan wel ongeschikte wegen worden gereden. Verboden is ook het vervoeren, opslaan,
laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige sto�en.
Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen met verhuurder.
Huurder dient alle vloeisto�en (motorolie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof etc.) en de bandenspanning op het vereiste
niveau te (laten) houden, dient de juiste brandstof te tanken en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan
verhuurder aan te bieden. In geval van 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.
In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, ook eenzijdige ongevallen, is huurder verplicht verhuurder
hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen, de instructies van verhuurder op te volgen, de politie ter plaatse te
waarschuwen, gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen (ook gegevens van getuigen) 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 en het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of
vermissing beschermd te hebben. Huurder ziet toe op nakoming hiervan door de bestuurder.
Indien enige bepaling uit dit artikel wordt geschonden, dan kan verhuurder alle schade op huurder en bestuurder
verhalen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van huurder voor schade

Huurder ontvangt het voertuig schadevrij, tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of
anderszins verband houdende met de huur van het voertuig (ook voor het gemis aan huurinkomsten). Dit geldt ook voor
alle schade toegebracht door derden, en voor schade die is ontstaan door vermissing c.q. verduistering van het voertuig
en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig
behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).
De aansprakelijkheid van huurder is beperkt tot het overeengekomen eigen risico, tenzij er opzettelijk of bewust roekeloos
is gehandeld, het voertuig is gebruikt op een terrein waarvan betreding tot eigen risico komt, dan wel één of meer van de
voorschriften als genoemd in artikel 4 niet is nageleefd.
De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het
tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken. Herstellingen
dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te
bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen. Alle reparaties, die niet bij verhuurder worden uitgevoerd, komen
voor rekening van de huurder tenzij verhuurder toestemming heeft gegeven voor betre�ende reparaties.

Artikel 6. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de
huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de
gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.
In het voertuig achtergelaten eigendommen worden na drie maanden vernietigd. Paspoorten en rijbewijzen worden
overgedragen aan de instantie voor gevonden voorwerpen.

Artikel 7. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

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. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder
worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen.
Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, boetes
doorstuurt of voor�nanciert zal per gedraging 12,50 euro (excl. btw) administratiekosten in rekening worden gebracht.
Verhuurder zal geen bezwaar instellen.
Indien het voertuig in het kader van een onderneming wordt gebruikt, dan is huurder verplicht zich te houden aan de
regels van de Nederlandse belastingwetgeving. Huurder is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk, juridisch en �nancieel,
voor alle gevolgen voortvloeiende uit strijdig handelen met Nederlandse (belasting)wet- en regelgeving.

Artikel 8. Beslag op het voertuig

Ingeval van beslag 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.

Artikel 9. Ontbinding van de huurovereenkomst

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, schades 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 of zal nakomen, 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
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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.
Verhuurder is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en de bestuurder

Verhuurder verzamelt uit hoofde van deze overeenkomst persoonsgegevens van de huurder en de bestuurder. Dit zijn
NAW-gegevens, rijbewijs- en legitimatiegegevens en bankgegevens. Deze gegevens worden geregistreerd teneinde na te
gaan of de huurder en bestuurder bevoegd zijn om een voertuig te besturen en om de rechten van verhuurder veilig te
stellen. Daarnaast verzamelt verhuurder deze gegevens om huurder en bestuurder op de hoogte te houden van
interessante acties en aanbiedingen.
Verhuurder verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd onder a. De
gegevens blijven tot 5 jaar na einde huurtermijn bewaard in een afgesloten computermap die alleen toegankelijk is voor
mw. M. Kessel, eigenaar van Halderberge Autoverhuur.
Huurder heeft het recht op inzage, wijziging, wissen en het ontvangen van de verzamelde gegevens. Verhuurder zal echter
die gegevens bewaren die uit hoofde van aansprakelijkheid tot 5 jaar na einde huurtermijn voor haar relevant kunnen zijn.
Huurder heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als hij van mening is dat
verhuurder niet correct met zijn persoonsgegevens omgaat.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Oudenbosch, 2018

https://www.halderbergeautoverhuur.nl/acties.html
mailto:info@halderbergeautoverhuur.nl
https://plus.google.com/u/0/+HalderbergeautoverhuurNl/
https://www.halderbergeautoverhuur.nl/sitemap.xml
https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1052880/halderberge-autoverhuur?from=widget&lang=nl
https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1052880/halderberge-autoverhuur?from=widget&lang=nl
https://www.klantenvertellen.nl/add-review/1052880/halderberge-autoverhuur?lang=nl

