A L G E M E NE V O O R W A A R D E N

Artikel 1. Definities en begrippen.
1. In deze algemene voorwaarden – hierna te noemen voorwaarden – worden de hierna volgende termen in
de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:
Xclusief Transport: op naam van M. van Leeuwen h.o.d.n. Xclusief Transport en
www.huureenautoambulance.nl, gevestigd aan Gestelstraat 3, 5268 KC Helvoirt, ingeschreven bij de
kamer van koophandel onder nummer 24290617 en gebruiker van deze voorwaarden, verder te noemen
verhuurder.
Huurder: de wederpartij van Xclusief Transport/huureenautoambulance.nl
Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot het huren van een autoambulance IforWilliams CT177.
Artikel 2. Algemeen.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verhuurder
en huurder waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en voor zover door partijen niet
uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. Het sluiten van een huurovereenkomst,
schriftelijk, per telefoon of via het reserveringsformulier op de website en/of een offerte van verhuurder
houdt in, dat huurder de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen waarop de afwijkingen betrekking hebben.
3. Als verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst.
1. De offertes en aanbiedingen die door verhuurder worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.
2. Een aanbieding, offerte en overeenkomst kan mondeling, schriftelijk en door het reserveringsformulier
op de website worden gedaan. Pas nadat de opdracht door verhuurder schriftelijk of per e-mail is
bevestigd , is deze voor verhuurder bindend.
3. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt dat deze zijn gebaseerd op de door huurder verstrekte
gegevens. Indien de verstrekte gegevens onjuist zijn of onvolledig kan huurder geen rechten ontlenen
aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding.
4. Verhuurder kan niet gehouden worden aan offertes of aanbiedingen waarvan huurder redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
5. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
6. De overeenkomst tot huur wordt gevormd door deze voorwaarden samen met het reserveringsformulier
van de website, de bevestiging van verhuurder en overige schriftelijk gemaakte afspraken.
Artikel 4. Elektronische communicatie.
1. Huurder en verhuurder komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik maken van elektronische
communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.
2. Communicatie tussen verhuurder en huurder kan daarom elektronisch plaats vinden en de opgeslagen
communicatie geldt als bewijs bij de overeenkomst en de gemaakte afspraken.
3. Elektronische communicatie door verhuurder aan huurder wordt geacht te zijn ontvangen door huurder
op de dag van verzending, tenzij huurder het tegendeel kan bewijzen. Voor zover de communicatie niet
is ontvangen als gevolg van aflevering- en /of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mail
box van huurder, komt dit voor risico van huurder, ook als de e-mail box bij een derde is gehuisvest.
Artikel 5. Honorarium en betaling.
1. Huurder is verplicht om aan verhuurder het overeengekomen huurbedrag te betalen. De huurprijzen zijn
exclusief BTW.
2. De huurprijzen zijn vastgesteld aan de hand van een vast tarief per dag, dagdeel, weekend of week.
Andere prijzen voor meerdere dagen worden apart geoffreerd.
3. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen te geschieden op een door verhuurder aan te geven wijze.
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Indien huurder in gebreke blijft of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
huurder. Eventueel gemaakte gerechtelijke kosten worden op huurder verhaald.
Huurder is rente verschuldigd over de verschuldigde incassokosten.
Indien huurder de aanhangwagen niet op tijd retourneert bij het huren van een dagdeel, wordt een
volledige dag in rekening gebracht. Bij het huren van de aanhangwagen voor een dag en het niet op tijd
retourneren, wordt telkens een dag huur in rekening gebracht. Bij langer gebruik van de aanhangwagen
dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze
huurovereenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 6. Algemene bepaling annulering.
1. Indien huurder de overeenkomst voor de ingangsdatum geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden
aan verhuurder, alle met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst redelijkerwijs gemaakte
kosten te vergoeden (kosten van voorbereiding, bespreking, reservering, maken van overeenkomsten
e.d.), alles onverminderd het recht van verhuurder op vergoeding wegens winstderving, zomede van de
overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schade en rente.
2. Bij annulering bij meer dan zeven (7) dagen voor de huurdatum wordt 50% van de huurovereenkomst
in rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen zeven (7) dagen en drie (3) dagen voor de huurdatum wordt 75% van de
huurovereenkomst in rekening gebracht.
4. Bij annulering binnen drie (3) dagen voor de huurdatum wordt 100% van de huurovereenkomst in
rekening gebracht.
Artikel 7. Verplichtingen van huurder en bijzondere bepalingen.
1. De overeenkomst is definitief na ontvangst door verhuurder van het volledig verschuldigde huurbedrag.
2. Verhuurder heeft het recht om zonder opgave van reden een reservering te weigeren, te annuleren, of
deelname van huurder(s) te weigeren.
3. Bij niet annuleren van de overeenkomst is huurder altijd verplicht het totaalbedrag van de
huurovereenkomst te voldoen.
4. Er geldt een borgsom van € 300,00 welke tevens in zijn geheel of gedeeltelijk kan worden verrekend als
eigen risico bij schade. Bij kleine schadebedragen onder € 300,00 wordt het restant aan huurder terug
betaald. In alle gevallen blijft artikel 7.9 onverminderd van kracht.
5. Huurder zal direct de aanhangwagen controleren op gebreken en/of schade. Gevonden gebreken en/of
schade, klachten dient direct voor vertrek te worden gemeld.
6. Kosten van parkeergelden, boetes, tolgelden zijn voor rekening van huurder.
7. Huurder is aansprakelijk voor de kosten van verlies van documenten, sleutels en accessoires van de
aanhanger (zoals bijvoorbeeld spanbanden, wielsteunen, lier, verlichting etc)
8. In geval van schade is huurder verplicht om verhuurder direct daarvan in kennis te stellen bij voorkeur
per telefoon en de schade schriftelijk te bevestigen. Er dient een goed leesbaar schadeaangifteformulier
te worden ingevuld en zo mogelijk een of meerdere foto’s van de aanrijding en/of andere schade.
Huurder is verplicht instructies van verhuurder op te volgen.
9. Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de aanhangwagen door huurder is ontvangen en het
moment waarop deze is terug bezorgd, dan wel terug gehaald, is het risico van beschadiging, diefstal,
verloren gaan of teniet gaan van de aanhangwagen, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van de
aanhangwagen, voor rekening en risico van huurder.
10. Er mag niet meer gewicht worden vervoerd op de autoambulance dan wettelijk toegestaan.
11. De autoambulance dient altijd tijdens parkeren in zowel aangekoppelde als afgekoppelde toestand te
zijn vergrendeld door het afsluitbare koppelingshoofd en het meegeleverde goedgekeurde SCM slot.
Als er aan deze voorwaarden niet is voldaan geldt er een eigen risico van € 1.000,- bij diefstal. In alle
gevallen blijft artikel 7.9 onverminderd van kracht.
12. Indien de autoambulance is afgekoppeld dan moet deze zijn vergrendeld door het afsluitbare
koppelingshoofd en het meegeleverde goedgekeurde SCM slot en waar mogelijk worden verankerd aan
een vast object.
13. De autoambulance dient in nette staat en schoon te worden ingeleverd. Schoonmaakkosten bedraagt
€ 25,00 indien niet schoon/netjes ingeleverd.
14. Huurder overlegt een geldig rijbewijs BE waarvan een kopie wordt gemaakt en verklaart een
deugdelijke auto en een geldige WA-verzekering te hebben op dit voertuig.
15. Huurder overlegt ter controle van de adres gegevens een recent (niet ouder dan 1 maand) bankafschrift
of salarisstrook, waarvan de bedragen onleesbaar mogen worden gemaakt.
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16. De autoambulance mag zonder schriftelijke toestemming niet worden verhuurd aan een derde partij op
straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de
aanhangwagen niet toegankelijk is voor derden.
17. De autoambulance mag eventueel worden gehuurd voor reizen buiten Nederland, mits huurder dit
gemeld heeft tijdens de reservering. Bij reizen buiten Nederland dient huurder een verzekering af te
sluiten die bij pech in het buitenland het repareren of repatriëren van de aanhanger verzorgt.
(bijvoorbeeld ANWB Europa service). Een kopie van deze verzekering moet worden overlegd. Er mag
alleen gereisd worden in landen binnen de Europese Unie. Reizen buiten de Europese Unie moet
worden aangevraagd. Er geldt dan tevens een toeslag op het huurtarief.
Artikel 8. Aansprakelijkheid.
1. Verhuurder zal de overeenkomst naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht
nemen die van verhuurder mag worden verwacht.
2. Indien een fout wordt gemaakt doordat huurder onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is
verhuurder nimmer voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk.
3. Verhuurder is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade aan de lading die huurder vervoert.
4. Voor overige indirecte schade, gevolgschade of aanrijdingschade is verhuurder niet aansprakelijk.
5. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de
aanhangwagen, daaronder ook begrepen overbelasting van de aanhangwagen en de gevolgen van
overtredingen, welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 9. Overmacht.
1. Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover huurder indien zij
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan schuld en noch op grond
van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
verhuurder geen invloed kan uitoefenen en waardoor verhuurder niet in staat is zijn verplichting na te
komen inclusief ziekte en arbeidsongeschiktheid.
3. Verhuurder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten.
Artikel 10. Toepasselijk recht.
1. Op alle overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de
overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de
kantonrechter behoren, beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.
Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden.
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24290617 en worden
op verzoek door verhuurder kosteloos toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie of de verse zoals die geldt tijdens het tot stand
komen van de overeenkomst/rechtsbetrekking met verhuurder.
3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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