
 

 

Autobedrijf Erik Huzen B.V. (123busjehuren.nl) hanteert de onderstaande huurvoorwaarden van de Bovag (zoals 

hieronder ook in dit document beschreven) voor zowel particulier als zakelijk. 
 

De aanvullende voorwaarden 

 

123busjehuren.nl 

Autobedrijf Erik Huzen BV 

 Handelsweg 2 

7451PJ Holten 

0548-366 101 

06-3372 8144 

info@123busjehuren.nl 

 

KVK: 081 734 99 

BTW: NL 819 253 790 B01 

 

 

Aanvullende voorwaarden 123busjehuren.nl, deze voorwaarden overrulen de Bovag voorwaarden: 

* Op alle huurovereenkomsten zijn de algemene huurvoorwaarden voor de leden van de Bovag van toepassing, Deze kunt u bij ons opvragen of downloaden op internet 

(particulier) 

* Op alle zakelijke huren zijn de algemene huurvoorwaarden voor de leden van de Bovag zakelijke markt van toepassing. 

* Een daghuur is gelijk aan een kalenderdag en begint om 08.00 uur tot de daaropvolgende dag voor 07.00 uur. 

* Huren per dagdeel of per uur is alleen telefonisch mogelijk binnen 48uur vanaf huurmoment m.u.v. zaterdag, zondag en nationale(feest)dagen. 

* Eerder ophalen voertuig dan huurperiode is in overleg eventueel mogelijk. 

* Wanneer u als huurder het voertuig een avond (etmaal) van tevoren in overleg ophaalt, dan betaalt u een verzekering toeslag van € 10,00 extra. 

* Bij het boeken en ophalen van het voertuig is een rijbewijs van alle bestuurders vereist. 123busjehuren.nl maakt hiervan altijd een kopie i.v.m. verzekeringsplicht. 

* Huurt u het voertuig langer dan overeengekomen, opzettelijk later retour, dan brengen wij u de volledige extra dag(en) en een toeslag van €200,00 in rekening. Langer huren 

is eventueel mogelijk, mits dit vroegtijdig wordt afgestemd met verhuurder. De huursom, zoals eerder overeengekomen, zal doorberekenend worden. Dit kan door ons in 

mindering worden gebracht op de borgsom en de huurbepalingen blijven van kracht. 

*Bij een kilometeroverschrijding van meer dan 10% wordt het daarop volgende kilometerpakket in rekening gebracht. 

  

Borgsom: 

* Bij het ophalen van producten van 123busjehuren.nl of van één van de handelsnamen van Autobedrijf Erik Huzen B.V., zoals o.a. auto’s, bussen of aanhangers is een 

borgsom vereist. Afhankelijk van het aantal huurdagen. Dit is uitsluitend te voldoen met contant geld, pin of creditcard. Voor niet Nederlandse rijbewijs bezitters zijn de 

volgende voorwaarden vereist: rijbewijs, paspoort en uitsluitend een creditcard (geen debitcard) als borgstelling. 

 

* De borgsom is standaard €250,-. 

* De borgsom voor langere periode (4 dagen of meer) is €400,-. 

* Zie Bovag film op onze site: Legitimatie en Borg 

 

Eigen risico: 

Het eigen risico is afhankelijk van de leeftijd van de huurder/bestuurder. 

* Eigen risico vanaf 23 jaar (Particulier verhuur) €1.750,- (Zakelijk €1.750,- excl. BTW) 

* Eigen risico vanaf 23 jaar (Bedrijfs-/ verhuiswagens) €2.500,-. (Zakelijk €1.750,- excl. BTW) 

* Indien de huurder ouder is dan 23 jaar kan het eigen risico verlaagd worden tot een niet afkoopbaar blijvend eigen risico van €350,-. Dit geld voor uw WA-aansprakelijkheid. 

Bij een schade door de tegenpartij aantoonbaar is aangedaan vervalt uw eigen risico. De afkooppremie is €24,95 per dag. 

* Huurder jonger is dan 23 jaar, minimaal 21 jaar, kan het eigen risico verlaagd worden tot een niet afkoopbaar eigen risico van € 700,00 voor particuliere huur. Bedrijfsmatige 

voertuigen is het eigen risico niet afkoopbaar. 

* Aan personen, die korter dan 1 jaar hun rijbewijs hebben en /of jonger zijn dan 21 jaar, wordt door ons niet verhuurd, mits ouders of verzorgers bij tekenen voor de risico’s. 

* Voor bedrijfsauto’s en verhuiswagens is het eigen risico maximaal afkoopbaar tot €975,-. 

* Maximaal afkoopbaar eigen risico voor aanhangers betreft €250,-. 

* Zie Bovag film op onze site: Wat is bovenhoofdse schade? 

* Zie beperkte opsomming hieronder: 

LET OP : 

* Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het bovenhoofdse eigen risico. Deze is niet afkoopbaar. Bovenhoofdse schade betreft schade aan het voertuig boven de 

1.90 m. Het eigen risico staat op € 1.750,00 (Zakelijk is dit €1.750,- excl. 21% BTW) 

* Het standaard eigen risico blijft van kracht wanneer u schade rijdt door niet handfree bellen of appen achter het stuur (zoals de overheid dit voorschrijft). U vertoond dan 

roekeloos rijgedrag. De schade zal volledig op u verhaald worden. 

* Indien u lading vervoert wat langer, groter of breder is dan het gehuurde voertuig/aanhanger vervalt de eigen risico afkoop en bent u volledig verantwoordelijk voor de 

schade die u bij derden en het gehuurde voertuig/aanhanger aanricht. 

* Wij wijzen de huurder ten allen tijde voorafgaande aan de huurperiode om het voertuig te controleren op schade. Gebruikerssporen vallen niet onder schade. Meld schade 

aan het object altijd vooraf! Dit kan mondeling, per mail met foto of met een WhatsApp foto (06-33728144). 

 

 Verzekering toeslag jongeren: 

* Jongeren tot en met 23 jaar betalen een verzekering toeslag van € 9,95 per dag. Met een maximum van € 75,00 

Voertuig reglementen: 

* De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller aangeeft, als juist te aanvaarden. 

* Voertuig wordt altijd met volle tank door verhuurder aan huurder geleverd. 

* Bij het niet inleveren van een volle tank brandstof, (die bij ons/ Tango Holten wordt afgetankt) berekenen wij een administratie toeslag aan u door van €15,- en de 

brandstofkosten. 

* Huisdieren zijn niet toegestaan in onze voertuigen, mits anders overeengekomen. 

* Reparaties zonder toestemming van verhuurder vooraf, worden niet vergoed, deze zijn voor rekening van de huurder. 

* Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies documenten en de evt. bijgeleverde producten, zoals o.a. kentekenbewijs, verzekeringspapieren, sneeuwkettingen, 

navigatie, brandblusser en veiligheidshesjes, enz. 

* Huurder is tijdens verhuur verantwoordelijk voor o.a. onderhoud en het aanvullen van vloeistoffen, oliën, lekke banden, stalling, tol, Maut (Duitsland) en brandstof al deze 

kosten zijn voor huurder. De huurder stop ten allen tijde als er een signaal of lampje gaat luiden of branden in het voertuig! 

* Zie Bovag film op onze site: Verantwoordelijkheid 

Umwelt- of Mileuzone 

*U bent zelf verantwoordelijk als u een Umwelt- of mileuzone inrijdt waar u niet mag komen! 

 

Sleep of transport: 

* Niet van tevoren besproken sleep of transportkosten met verhuurder zijn voor rekening huurder. 

 

Schade: 

* De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het object  toegebracht wordt met de daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met 

schuld van de huurder en onverschillig of zulks in buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de Casco of WA verzekering gedekt is. 



 

 
Verkeersovertredingen: 

* De huurder/bestuurder dient ten alle tijde zich aan de verkeersregels te houden. Mocht dit niet gebeuren en ontvangen wij een verkeersboete dan stellen wij de huurder 

aansprakelijk belasten de huurder met de verkeersovertreding plus administratiekosten van €25,-. Ook de verkeersovertredingen waardoor u staande wordt gehouden zijn 

eigen rekening huurder/bestuurder. 

* Ook zullen wij de NAW gegevens van de bestuurder doorgeven wanneer het desbetreffende land, van de verkeersovertreding, hier om vraagt. 

Schoon inleveren: 

* Het voertuig wordt ten allen tijde schoon door de huurder ingeleverd, zoals u deze ook van ons (verhuurder) heeft ontvangen en akkoord heeft bevonden bij in ontvangst 

name voertuig. 

* Wanneer u als huurder het voertuig met een vervuild interieur achter laat zullen wij de schoonmaakkosten aan u doorbelasten. 

* De schoonmaakkosten zijn € 95,00 en worden direct van de borg afgetrokken. 

  

Aanvullende voorwaarden: 

Voor diverse landen gelden afwijkende voorwaarden: 

* Voor Albanië, Armenië, Bosnië, Bulgarije, Georgië, Griekenland, Marokko, Oekraïne, Roemenië, Servië, Slovenië, Slovakije en Turkije geldt een extra verzekeringspremie 

van €15,- per dag. 

* In Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië en Marokko is GEEN wegenwacht hulp en GEEN vervangend vervoer van toepassing. U dient ons vooraf op de hoogte te stellen 

indien u naar een van deze landen reist. 

* Voor Estland, Letland, Oekraïne en Marokko is, naar ons bekend, naast de €30,- extra premie per dag, tevens een verklaring vereist, waarin vermeld staat dat u gerechtigd 

bent om met ons voertuig in het betreffende land te rijden. 

* Aangezien het uw eigen verantwoording is, raden wij u ten zeerste aan tijdig bij de betreffende consulaten en instanties te informeren naar de voor het land, minimaal 

vereiste documenten. 

 

Op alle huurtarieven zijn de algemene Bovag huurvoorwaarden particuliere en zakelijke markt van toepassing, met uitzondering van de door ons opgestelde 

voorwaarden. 

Wij doen ons uiterste best om de auto van uw keus in te zetten, maar behouden het recht om een gelijkwaardige auto beschikbaar te stellen. 

 

Bij mechanische pech belt u op werkdagen van 08.00 tot 17.30 

Met ons bedrijf 123busjehuren.nl  0031 (0)548 366101 

Na werktijd belt u met het AA-Pechhulp team 0031 (0)88 112 1342, pincode 74512 

 

Wij wensen u een plezierige reis, namens het gehele team van 123BusjeHuren.nl 

  

 

 

  



algemene huurvoorwaarden voor de leden van de Bovag verhuurBedrijven 

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Verhuurbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met 
de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg 
van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2010. 
Begripsomschrijving 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) 
het onderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
als huurder de huurovereenkomst sluit; verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon lid 
van BOVAG Verhuurbedrijven die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; consument: de huur- 
der die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van 
beroep of bedrijf; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge 
van: 
- beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daar- 

van die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan 
(onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumen- 
ten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van 
(onderdelen 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 het voertuig jegens derden aanspra- 
kelijk is. 

Onder 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; bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig; schriftelijk: in geschrift of elektro- 
nisch; WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 

 
i. generieke Bepalingen 
artikel 1 Toepasselijkheid 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van 
voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten. 

artikel 2 het aanbod 
1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de huurder. 
2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende 
beschikbaarheid. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom 
en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen 
risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en de eventuele waarborgsom of 
andere wijze van zekerheidstelling. 
4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het 
bedrijf te bereiken is. 
5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling. 
6. Het aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze Algemene 
Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de over- 
eenkomst alsnog ter hand gesteld. 

artikel 3 de overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst 
dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder. 
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereen- 
komst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het 
tijdstip van begin en einde van de huurperiode. 
3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 9 lid 7 overeen- 
gekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaar- 
den opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. 

artikel 4 de prijs en de prijswijzigingen 
1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer worden 
vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. De 
verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst 
vermeld staat. 
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal 
deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding 
van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de 
huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat 
de huurperiode later dan drie maanden na de overeenkomst zal aanvangen. 
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter 
zake van BTW. 
4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, 
tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometertel- 
ler gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde 
over de kilometerteller is van overeenkomstige toepassing op de PTO- en koelmotor-bedrijfsuren- 
teller. 
5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tol- 
gelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder. 
6. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kun- 
nen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn. 

artikel 5 de huurperiode en de overschrijding van de huurperiode 
1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode 
eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeenge- 
komen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in 
ontvangst te nemen. 
2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten 
openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld. 
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen huurpe- 
riode zijn vrijblijvend. 
4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd 
op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De 
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het 
moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder. 
5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% 
van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt over- 
schreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening 
worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder 
geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren 
dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet 
indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht. 

artikel 6 annulering 
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten 
verschuldigd: 
- bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een 

maximum van 20% van de huursom; 
- bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 

35% van de huursom; 

- bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 
40% van de huursom; bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor 
de dag van verhuur: 50% van de huursom; 

- bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 
75% van de huursom; 

- bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom; bij 
annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom. 

2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag. 

artikel 7 betaling 
1. Alleen voor huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen drie maanden aanvangt, kan 
vooruitbetaling tot 50% van de huursom worden gevraagd. Bij aanvang van de huurperiode kan 
betaling van een waarborgsom worden verlangd. 
2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra 
het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade 
van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor 
huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van 
een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, 
zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van 
schade aan derden, binnen 6 maanden. 
3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade vol- 
ledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de 
schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden 
zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen. 
4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de 
huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen tien dagen 
na ontvangst van de betreffende factuur. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim. 
Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor 
niet-handelsovereenkomsten verschuldigd. Huurder is daarenboven gehouden tot betaling van de 
kosten die verhuurder maakt ten behoeve van incasso. De kosten van incasso buiten rechte 
worden op voorhand bepaald op de hierna aangegeven bedragen, tenzij deze in voorkomend geval 
onredelijk zouden zijn: 
- € 44,-, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente € 500,- of minder bedraagt met een 

maximum van 15% van de hoofdsom; 
- € 75,- inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 500,- maar niet meer 

dan € 5000,-; 
- € 768,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 5000,- maar niet 

meer dan € 10.000,-; 
- € 904,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 10.000,- maar niet 

meer dan € 20.000,-; 
- € 1158,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 20.000,-. 

artikel 8 verplichtingen huurder 
1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed 
huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt 
gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een ter- 
rein 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. 
2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit 
houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veran- 
deringen 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 kan terugbezorgen. Huurder kan 
hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden. 
3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen. 
4. Alleen 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 het huurcontract. 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. 
5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren. 
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, snel- 
heids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden. 
7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, 
de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het 
kentekenbewijs en de grensdocumenten). 

 
artikel 9 instructies voor de huurder 
1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te 
geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een derge- 
lijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan 
voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het 
voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden. 
2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplich- 
ting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- 
(inclusief BTW). 
3. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken 
met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen. 
4. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig 
toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht: 
- hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; 
- de instructies van verhuurder op te volgen; 
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking heb- 

ben 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. 

5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht: 
- melding te doen bij de politie ter plaatse; 
- zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuur- 

der over te leggen; 
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden. 
6. 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. 
7. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een 
gezamenlijke waarde van meer dan € 15.000,-, tenzij anders is overeengekomen. 
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8. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over: 
- verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de 

PTO- en koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er 
sprake is van een verstoring; 

- verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijker- 
wijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking; 

- het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of 
redelijkerwijs kan ontstaan; 

- defect raken van het voertuig; 
- vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren 

daarvan; 
- beslaglegging op het voertuig; 
en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden. 
9. 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 te beantwoorden. 

artikel 10 verplichtingen verhuurder 
1. De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en 
voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig 
gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede 
staat af. 
2. Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van 
huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in reke- 
ning kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien 
het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt. 
3. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij even- 
tuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven. 
4. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten. 
5. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwe- 
zig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openings- 
tijden kan melden. 
6. Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de brandstofvulope- 
ning welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt. 
7. In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de banden- 
spanning dienen te worden gehouden. 
8. Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland. 
Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland 
gebruikt mag worden. 
9. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijk- 
waardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het voertuig wegens een tekortko- 
ming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee 
werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet 
door verhuurder vergoed. 
10. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit 
geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het voertuig 
op een andere vestiging. 

artikel 11 aansprakelijkheid van de huurder voor schade 
1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het 
huurcontract vermelde eigen risico. Voor voertuigen tot 3500 kilogram geldt in geval van boven- 
hoofdse schade een eigen risico dat maximaal € 1500,- bedraagt en voor andere schadegevallen 
maximaal € 1000,-. 
2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 
8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit han- 
delen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van rede- 
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
3. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de ope- 
ningstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslo- 
catie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft 
huurder overeenkomstig het eerste of tweede 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. 
4. 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 aansprakelijk is, geldt het 
bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM- 
verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat. 
5. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het 
voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is. 
6. 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 12 gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder 
1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk 
is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te 
vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het 
ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek. 
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek 
aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan 
€ 15.000,-, tenzij overeenkomstig bepaalde in artikel 9 lid 7 een hoger bedrag is overeengekomen. 
Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn 
schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit 
anderen hoofde. 
3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij 
het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of terzake van het ontstaan 
waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten. 

artikel 13 overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten 
1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met 
het ter beschikking hebben door huurder 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 of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuur- 
der liggen. 
2. 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 administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder 
dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging 
of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is 
huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- 
(inclusief BTW). 
3. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is 
opgelegd. 

artikel 14 beslag op het voertuig 
1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehou- 
den tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van 

de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder 
is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder 
liggen. 
2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende 
kosten. 

artikel 15 ontbinding van de huur 
1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tus- 
senkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn 
recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien: 
- huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet vol- 

ledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt; 
- huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van 

faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
van toepassing wordt verklaard; 

- verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuur- 
der hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. 

2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het 
voertuig te doen stellen. 
3. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden. 
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel. 

artikel 16 klachten en bemiddelingsregeling 
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven 
worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. 
Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest. 
2. Indien de klachtafhandeling door verhuurder niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend 
resultaat, kan huurder naar keuze zijn klacht voorleggen aan 
- het BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik (telnr. 0900 2692268 (35 

eurocent per minuut)), indien het gaat over een klacht over de uitlegging of uitvoering van deze 
algemene huurvoorwaarden ten opzichte van de verhuurder die lid is van BOVAG Verhuurbedrijven. 
Dit bureau zal in de klacht bemiddelen en trachten de klacht in der minne op te lossen volgens 
een reglement dat partijen vooraf ter kennis wordt gebracht of 

- zijn geschil voorleggen aan de Geschillencommissie (zie artikel 17). Indien de klacht is voorge- 
legd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor 
huurder bevredigend resultaat, kan huurder zijn geschil alsnog voorleggen aan de 
Geschillencommissie. 

artikel 17 geschillenregeling 
1. Geschillen tussen huurder niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en verhuurder 
over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door verhuurder te 
leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door huurder als verhuurder aanhangig 
worden gemaakt bij de Geschillencommissie Autoverhuur, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 
LP te Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl) 
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien huur- 
der zijn klacht eerst tijdig bij verhuurder heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van 
huurder niet naar tevredenheid door verhuurder en/of via de bemiddelingspoging van het BOVAG 
Bemiddelingsbureau is opgelost. 
3. Indien de bemiddelingspoging niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend resultaat moet 
huurder het geschil binnen zes weken na ontvangst van het bericht daarvan bij de 
Geschillencommissie aanhangig maken. Een huurder die geen gebruik maakt van de bemidde- 
lingspoging moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de 
Geschillencommissie aanhangig maken. Van een geschil is dan sprake nadat de klachtafhandeling 
door verhuurder niet heeft geleid tot een voor huurder bevredigend resultaat. 
4. Wanneer de huurder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is verhuurder 
aan deze keuze gebonden. Indien verhuurder een geschil aanhangig wil maken bij de 
Geschillencommissie, moet hij huurder vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee 
akkoord gaat. Verhuurder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de 
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar 
geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat regle- 
ment bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behan- 
deling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van 
geschillen kennis te nemen. 

artikel 18 nakomingsgarantie 
1. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien ver- 
huurder geen gevolg geeft aan het bindend advies, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen 
twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen en het vonnis 
waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan. 
2. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal 
€ 1000,- tegen cessie van de vordering van huurder. Bij bedragen groter dan € 1000,- per geschil, 
keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 1000,- uit aan huurder. Voor 
het meerdere wordt huurder aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG 
de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen. BOVAG verbindt zich in dat geval om geïncas- 
seerde gelden aan huurder over te dragen. 
3. De garantstelling bedoeld onder lid 2 geldt niet indien een rechter het bindend advies vernietigt. 
In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verhuurder keert 
BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 1000,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen 
als huurder aan de formele verplichtingen heeft voldaan om het geschil bij de Geschillencommissie 
Autoverhuur aanhangig te maken voordat van een dergelijke situatie sprake is. 

artikel 19 verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de 
bestuurder 
1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verant- 
woordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregi- 
stratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze 
voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele 
productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De 
persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake 
is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzake en correctie met betrek- 
king tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct 
mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd. 
2. De in het eerste lid genoemde gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het Autoverhuur 
Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Verhuurbedrijven, postbus 1100, 3980 DC 
Bunnik naast de verhuurder verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het 
Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder 
kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, 
indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toege- 
bracht aan het voertuig. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kun- 
nen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgege- 
vens verzoeken en schriftelijk in verzet komen. 

 
artikel 20 Toepasselijk recht 
De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van 
dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 
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