TDA standaardbepalingen voor het huren/verhuren van bedrijfswagens en
aanhangwagens

Artikel 1. Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen verhuurder en huurder
worden aangegaan met betrekking tot de huur van bedrijfswagens, aanhangwagens en eventueel
overig materieel met alle aan- of toebehoren, verder "het gehuurde". Eventuele afwijkingen van
deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6: 225 lid 3 BW zijn deze voorwaarden te allen tijde tussen
partijen van toepassing ook indien huurder bij aanvaarding van het aanbod van verhuurder dan
wel op enig ander moment heeft verwezen naar door hem gehanteerde algemene voorwaarden
en/of de door verhuurder gehanteerde voorwaarden al dan niet uitdrukkelijk van de hand heeft
gewezen.
Artikel 2. Huurprijs
1. Deze huurovereenkomst wordt aangegaan tegen een tarief zoals vermeld in de
huurovereenkomst. Tenzij anders aangegeven zijn in de huurprijs niet begrepen de BTW en
eventuele overige voor rekening van huurder ter zake van het houden en/of gebruiken van het
gehuurde komende belastingen en toeslagen.
2. Het aan huurder in rekening te brengen aantal gereden kilometers wordt bepaald met behulp van
de op het voertuig aanwezige verzegelde kilometerteller. Eventuele defecten aan en/of afwijkingen
in de kilometerteller dienen door huurder terstond aan verhuurder te worden gemeld. Het na het
defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers wordt zonodig berekend aan de hand van
wegenkaarten of routeplanners.
Artikel 3. Duur
1. De huur vangt aan en eindigt op de data welke partijen bij huurovereenkomst zijn
overeengekomen.
2. Huurder is verplicht uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt het
gehuurde in goede staat aan verhuurder af te geven, tenzij verhuurder huurder een verlenging
van de huurovereenkomst heeft toegestaan. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het tijdstip van
afgifte nader vast te stellen.
3. Indien het gehuurde niet bij het einde van de huurovereenkomst bij verhuurder is afgegeven, is
verhuurder te allen tijde gerechtigd zich in het bezit van het gehuurde te (doen) stellen waartoe
huurder aan verhuurder alle medewerking dient te verlenen. Huurder is naar rato een
gebruikersvergoeding verschuldigd tot het moment dat het gehuurde weer in het bezit van
verhuurder is gesteld. Tevens zal huurder zonder nadere ingebrekestelling verschuldigd zijn een
direct opeisbare boete van € 230 per dag onverminderd de rechten van verhuurder vergoeding
van de door hem geleden schade te vorderen, waaronder in ieder geval is begrepen gederfde
huurinkomsten, de kosten gemoeid met terugname van het gehuurde, de overige bedrijfsschade
van de verhuurder, alsmede eventuele schade die derden door deze tekortkoming van huurder
mochten lijden. Huurder vrijwaart verhuurder ter zake.
Artikel 4. Tussentijdse beëindiging
1. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
enige opzegtermijn met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien:
a. Huurder de beschikking verliest over zijn vermogen, surséance van betaling aanvraagt danwel
in staat van faillissement wordt verklaard en/of indien huurder de onderneming geheel of
gedeeltelijk staakt danwel aan derden overdraagt c.q. de onderneming van huurder geheel of
gedeeltelijk door derden wordt overgenomen;
b. het gehuurde aan derden wordt verkocht of verhuurd zonder toestemming van verhuurder;
c. huurder de verschuldigde huurtermijn niet binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende
factuuren/of aanvulling van de waarborgsom niet terstond voldoet;
d. huurder het voertuig naar het oordeel van verhuurder onoordeelkundig gebruikt of doet
gebruiken met betrekking tot weggeberuik, belading etc.;
e. het gehuurde anders wordt gebruikt en/of in andere landen wordt gebruikt dan is vermeld in
de huuroverereenkomst;
f. het functioneren van de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de eventueel aanwezige PTO bedrijfsurenteller van het gehuurde wordt verstoord of het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem wordt gebroken, tenzij huurder bewijst dat hem daarvan geen enkel verwijt
kan worden gemaakt;
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het gehuurde, naar het oordeel van verhuurder, onherstelbaar is beschadigd danwel meer dan
30 dagen na vermissing niet is teruggevonden;
h. op het gehuurde door derden, enige overheidsinstantie daaronder begrepen, beslag wordt
gelegd;
i. In alle andere gevallen waarin zich de omstandigheid voordoet, dat voortzetting van de
huurovereenkomst redelijkerwijs van de verhuurder niet kan worden gevergd.
Huurder is gehouden verhuurder van het optreden van één of meer van de hiervoor genoemde
omstandigheden onverwijld in kennis te stellen Het niet voldoen aan deze meldingsplicht vormt
een reden tot tussentijdse beeindiging.
Indien de huurovereenkomst door verhuurder krachtens art. 4.1 tussentijds wordt beëindigd is
huurder de huurprijs tot het einde van de huurovereenkomst verschuldigd onverminderd de
rechten van verhuurder vergoeding van de door hem geleden schade te vorderen, waaronder in
ieder geval begrepen de kosten van terugname van het gehuurde.
Indien de huurovereenkomst door verhuurder wordt beëindigd is verhuurder te allen tijde
gerechtigd zich in het bezit van het gehuurde te (doen) stellen. Huurder zal daartoe aan
verhuurder op diens eerste verzoek alle medewerking verlenen. Artikel 3.3 is van
overeenkomstige toepassing.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de tussentijdse beëindiging van
de huurovereenkomst.

Artikel 5. Annulering
De huurder heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verhuurder in
zijn verplichtingen tekort is geschoten. De huurder is gehouden om binnen één week na deze
annulering de annuleringssom te betalen ten bedrage van 40 % van de overeengekomen huurprijs.
De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van
artikel 6 van deze standaardbepalingen waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is
overeengekomen.
Artikel 6. Afrekening
1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan
vooruitbetaling van de huurpenningen (zie lid 4), alsook betaling van een waarborgsom worden
verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtref, strekt deze tevens tot
vergoeding van andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De
waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het
gehuurde is ingeleverd. 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 ten hoogste de waarborgsom ter zake van het eigen risico
minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij een eventuele verlenging
daarvan, gerechtigd betalingszekerheid van huurder te verlangen. Een dergelijke
betalingszekerheid is onherroepelijk.
3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn
te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt is deze van rechtswege in verzuim.
4. Indien het gehuurde wordt verhuurd voor een periode langer dan 1 week kan verhuurder huurder
periodiek de verschuldigde huurprijs met bijkomende kosten in rekening brengen. Verhuurder is
alsdan gerechtigd eenzijdig het aantal gereden kilometers te schatten. De aldus aan huurder
verzonden facturen dienen te zijn voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van betreffende factuur.
Indien huurder niet op tijd betaalt is deze van rechtswege in verzuim.
5. Vanaf het moment van verzuim is huurder over het openstaande gehouden tot betaling van de
herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB), vermeerderd met 7 % op jaarbasis
over het factuurbedrag voor de duur van het verzuim. Tevens zullen de buitengerechtelijke kosten
(gesteld op minimaal 15% van de totale vordering met een minimum van € 75) en de
proceskosten in rekening worden gebracht.
Artikel 7. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het gehuurde is opgemaakt, wordt huurder
verondersteld het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige
gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het

2 van 6

TDA standaardbepalingen voor het huren/verhuren van bedrijfswagens en
aanhangwagens

3.

4.

5.

6.

gehuurde, ongeacht de vraag of het ontstaan van deze schade aan huurder kan worden
toegerekend. Deze schade bestaat uit vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten
gevolge van:
a. beschadiging (waaronder mede begrepen de toestand van het gehuurde of onderdelen
daarvan die niet past bij normale slijtage) van het gehuurde of van onderdelen of toebehoren
daarvan of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de
kosten van vervanging van het gehuurde en de derving van huurinkomsten;
b. met of door het gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel waarvoor de verhuurder,
de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het gehuurde aansprakelijk is.
Huurder dient verhuurder te vrijwaren voor voornoemde schade.
Aangaande de aansprakelijkheid van huurder geldt het navolgende:
Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen is de aansprakelijkheid van
huurder per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij;
a. de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge va n handelen of nalaten in strijd met artikel 8;
b. de schade is ontstaan ten gevolge gebruik van het gehuurde op onverhard terrein, of op
terrein waarvoor het gehuurde kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder
ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
c. de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
d. het gehuurde aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft
toegestemd;
e. het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het gehuurde toegebracht aan
derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die door verhuurder voor rekening
van huurder voor het gehuurde is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van
enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage.
Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst kennisgenomen te hebben
van de verzekeringsvoorwaarden en deze stipt na te leven. De polisvoorwaarden zullen op het
eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
f. de schade is ontstaan door vermissing van het gehuurde en/of de bij het gehuurde behorende
autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het gehuurde behorende
bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn
ingeleverd;
g. de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het
vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of
giftige stoffen, ook al heeft verhuurder hiermee ingestemd.
In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van:
maximaal € 1.500,- voor een huurder die consument is, en maximaal € 5.000,- voor de huurder
die niet-consument is (de huurder die derhalve handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf);
a. voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel
van het gehuurde dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt,
dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien
het gehuurde een bestel- of vrachtauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade
die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan
wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één
meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het
gehuurde of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade
is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het gehuurde of van de lading.
b. bij vermissing van het gehuurde en/of de bij het gehuurde behorende autosleutels of de
bediening van de alarminstallatie en/of alle bij het gehuurde behorende bescheiden (zoals het
kentekenbewijs en de grensducomenten) wanneer e.e.a. plaatsheeft in het buitenland, al was
gebruik van het gehuurde binnen dat land uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het gehuurde is toegebracht, wordt de
omvang –in afwijking van het overeengekomen eigen risico- daarvan op voorhand bepaald op het
bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel
vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het gehuurde tijdens de periode van herstel of
vervanging te verhuren, wordt –in afwijking van het overeengekomen eigen risico- op voorhand
bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het gehuurde,
vermenigvuldigd met 90 % van de in de huurovereenkomst vermelde huurprijs per dag.
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Artikel 8. Gebruik
1. Huurder is gehouden het gehuurde als goed huurder te gebruiken ten behoeve van het
overeengekomen type vervoer dat dient plaats te vinden over openbare en/of particuliere wegen
en/of terreinen die in een behoorlijke staat van onderhoud verkeren.
2. Huurder dient het gehuurde te gebruiken voor het vervoer waartoe het is uitgerust. Als zodanig
valt niet aan te merken het vervoer van lading die de toelaatbare belasting van het gehuurde te
boven gaat danwel niet leidt tot een gelijkmatige belasting van het gehuurde.
3. Huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken conform de bijbehorende technische specificaties
en/of wettelijke voorschriften en/of aanwijzingen van de verhuurder waarvan huurder bij
ondertekening van de huurovereenkomst, voor zover nodig, heeft kennis genomen.
4. Huurder is gehouden het gehuurde in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
gehouden het gehuurde in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is
voorafgaand aan het moment dat het gehuurde weer in het bezit van verhuurder wordt gesteld
gehouden tot het ongedaanmaken van door of namens hem aangebrachte veranderingen en
toevoegingen; huurder kan terzake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
5. Huurder zal het gehuurde uitsluitend doen gebruiken door de bestuurder(s) vermeld op de
huurovereenkomst die als bevoegd(e) chauffeur(s) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en de
vereiste vakbekwaamheiddiploma’s en die beschikken over de lichamelijke en geestelijke
gesteldheid die voor het besturen van het gehuurde vereist is.
Niet als bevoegd chauffeur valt aan te merken degene die gedurende 3 jaren voorafgaand aan het
ondertekenen van de huurovereenkomst is veroordeeld wegens rijden onder invloed van alcohol
of verdovende middelen, doodslag, het veroorzaken van iemands dood door schuld en/of is
veroordeeld tot een vrijheidsstraf wegens een verkeersdelict.
6. Het gehuurde zal door huurder slechts mogen worden gebruikt binnen de landen die uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen danwel, bij gebreke daarvan, alleen in Nederland.
7. Huurder is gehouden voor zijn rekening de kosten te dragen die zijn verbonden aan het gebruik
van het gehuurde, zoals motorbrandstof, overige vloeistoffen en bandenreparatie. Tevens draagt
huurder op eigen kosten zorg voor het beveiligen van het gehuurde tegen inwerking van vorst.
8. Huurder dient ter voorkoming van schade alle vereiste preventieve maatregelen te nemen zoals
het op peil houden van de diverse soorten vloeistoffen, de juiste bandenspanning, beveiliging van
het gehuurde tegen inwerking van vorst etc.
9. Het is niet toegestaan het gehuurde te gebruiken voor het vervoeren van personen tegen huur of
geldelijke beloning of om niet in geval van zogenaamde lifters, om een ander voertuig voort te
duwen of op sleeptouw te nemen, voor doeleinden als racen, gangmaken,
betrouwbaarheidsproeven, snelheidsproeven, rijschoolactiviteiten etc. Voorts is het huurder niet
toegestaan het gehuurde onder te verhuren, te verpanden of op enigerlei wijze aan derden in
gebruik te geven.
10. Huurder zal zonder toestemming van verhuurder met het gehuurde geen lading (doen) vervoeren
die (bij of krachtens overheidsregels) als gevaarlijke stoffen worden aangemerkt.
11. Huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de eventueel voor het
gebruik wettelijk vereiste vergunningen en/of ontheffingen, onder tijdige voldoening van de voor
het gebruik van het gehuurde verplichte belastingen, heffingen etc. zoals houderschapsbelasting,
tolgeld, Eurovignet, geldboete’s etc. , alsmede zal huurder gehouden zijn verhuurder daarvoor
volledig te vrijwaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Huurder is tevens volledig
aansprakelijk indien het voertuig buiten gebruik wordt gesteld o.g.v. artikel 32 Wet
Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder).
12. Het is huurder met toestemming van verhuurder toegestaan een aanhangwagen achter het
verhuurde te koppelen, mits huurder in overeenstemming met de voor het gebruik van een
aanhangwagen verplichte wettelijke voorschriften handelt en aan alle consequenties ten aanzien
van belastingen en heffingen voldoet en verhuurder daarvoor vrijwaart.
13. In geval van schade of een defecten aan het gehuurde is het huurder niet toegestaan het
gehuurde te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of
tot vermindering van de verkeersveiligheid.
14. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, 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 en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking
hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
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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 verweren tegen aanspraken
van derden.
15. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de bestuurder,
passagiers en andere gebruikers van het gehuurde en toe te zien op de nakoming hiervan.
16. De verplichtingen en verboden van dit artikel blijven gelden ten opzichte van de ex huurder,
wanneer de huurovereenkomst is geeindigd op grond van artikel 3 lid 1 van deze
standaardbepalingen.
-

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen
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 10. Herstellingen van het gehuurde
1. 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.
2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd gedurende normale
werktijden op werkdagen. Huurder stelt daartoe het gehuurde aan verhuurder ter beschikking
zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding en/of vermindering van de huurprijs.
Onder bijzondere omstandigheden kunnen, na voorafgaande schriftelijke toestemming van
verhuurder reparaties aan het gehuurde worden uitgevoerd door een ander dan verhuurder. In dat
geval zijn de kosten voor rekening van huurder behoudens een bijdrage in deze kosten van
verhuurder die na overlegging van de betreffende factuur wordt vergoed en nimmer meer zal
bedragen dan de kosten die door verhuurder doorgaans voor overeenkomstige werkzaamheden
in rekening worden gebracht.
3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het gehuurde op een door verhuurder opgegeven
lokatie ter periodieke keuring of controle aanbieden.
Artikel 11. Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid verhuurder
1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het gehuurde die geen verband houdt met onzorgvuldig
onderhoud, niet als gebrek gelden.
2. 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.
3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder
bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het
aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
5. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6. Huurder is nimmer bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
7. Verhuurder is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien verhuurder daartoe
verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Indien verhuurder door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder meer
maar niet beperkt tot:
oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, maatregelen van Nederlandse
en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of
kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de huurovereenkomst te voorzien was,
werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging door brand, diefstal
etc,
niet (tijdig) in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen heeft de
verhuurder het recht om het overeengekomene binnen redelijke termijn uit te voeren, of – als dat
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niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Huurder is in
geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden gedurende de eerste drie
maanden dat deze toestand voortduurt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan. Huurder is nimmer bevoegd schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12. 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 gehuurde 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 verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard
gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10, - (excl. BTW).
Artikel 13. Beslag op het gehuurde
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het gehuurde, blijft huurder gehouden tot
nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de
huurprijs, tot het moment waarop het gehuurde 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 14. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
Partijen komen overeen dat de huurovereenkomst (inclusief standaardbepalingen) onderworpen zal
zijn aan Nederlands recht en dat de Nederlandse Rechter bevoegd zal zijn kennis te nemen van elk
geschil dat samenhangt met de huurovereenkomst.
Artikel 15. Conversie
Indien enige bepaling uit deze standaardbepalingen op enig moment ongeldig of op enigerlei wijze
onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet, aanwijzing,
richtlijn of verordening van toepassing op partijen, zal het restant van deze standaardbepalingen van
kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de huidige standaardbepalingen te zullen
aanpassen zodanig dat de desbetreffende bepalingen weer in overeenstemming worden gebracht met
de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend met de algemene
balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich
voordeed.
Artikel 16 Verwerking Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als
verantwoordelijke verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van
deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder/bestuurder actuele
productinformatie en optimale service verstrekken en aan huurder /bestuurder gepersonaliseerde
aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct maling wordt het eventueel door
huurder/bestuurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.
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