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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten
van
huur
en
verhuur
van
aanhangwagens, trailers en eventuele meegeleverde
accessoires.

Huurbedrag

1.

De overeenkomst

1.
2.
3.
4.

De huurovereenkomst wordt voor de overeengekomen huurperiode aangegaan, zoals vermeld op
de huurovereenkomst.
Een dag duurt 24 uur.
De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs én rijbewijs.
De huurder geeft toestemming om een kopie te laten maken van het identiteitsbewijs of het rijbewijs.

Verplichtingen huurder

De huurder heeft de aanhangwagen met toebehoren erkent, zoals vermeld in de huurovereenkomst,
in goede en degelijke conditie en zonder zichtbare mankementen te hebben ontvangen..
2. In geval van waarneembare schade of defecten aan de aanhangwagen is het niet toegestaan om deze
te gebruiken ingeval dat kan leiden tot vermindering van de verkeersveiligheid en verslechtering van
de schade en defecten.
3. De huurder dient zelf zorg te dragen dat de maximale laadcapaciteit van de aanhangwagen niet wordt
overschreden.
4. In geval voor de huurder kenbare schade, defecten of vermissing van de aanhangwagen is de huurder
verplicht hier zo spoedig mogelijk een melding van te maken bij de verhuurder en vervolgens de
instructies van de verhuurder op te volgen.
5. De aanhangwagen dient in de oorspronkelijke staat geretourneerd te worden. Wanneer de
aanhangwagen flink bevuild is zal er €50,- aan schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
6. De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de toebehorende sleutels, spanbanden,
kentekenbewijzen e.a. toebehoren.
7. De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aanhangwagen, waarbij een witte
kentekenplaat van toepassing is, gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst. Verzekering
voor het buitenland is volledig eigen risico.
8. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid van het vervoeren van de lading:
a) De lading, of delen daarvan, dienen zodanig gezekerd zijn zodat deze niet van de
aanhangwagen/trailer af kunnen vallen.
b) Bij losse lading, waarbij het gevaar bestaat dat deze tijdens het rijden van de aanhangwagen
kunnen vallen, dient de aanhanger degelijk afgedekt te zijn.
9. Het trekkende voertuig dient tenminste over een WA-verzekering te beschikken.
10. Het is niet toegestaan om de aanhangwagen tijdens de huurperiode aan derden uit te lenen en/of te
verhuren.
11. De aanhangwagen dient tijdens de gehele huurperiode afgesloten te worden met het meegeleverde
slot.
12. Het is verboden om veranderingen aan de aanhangwagen te brengen of te laten brengen. Indien dit
wel gebeurt wordt de aanhangwagen door de verhuurder teruggebracht naar de oorspronkelijke
staat. De kosten hiervan worden volledig verhaald op de huurder.

2.

Het huurbedrag wordt alvorens de huurperiode overeengekomen. De verhuurder dient ervoor te
zorgen dat dit op duidelijke wijze in de huurovereenkomst staat vermeld.
Er kunnen de huurder geen extra kosten in rekening gebracht worden, tenzij er dusdanige schade
en/of defecten aan de aanhangwagen/trailer zijn vastgesteld. Deze dient de verhuurder, direct bij de
retour, te controleren.

Huurperiode

1.
2.
3.

1.

De huurder is verplicht om de aanhangwagen uiterlijk op de dag en tijdstip waarop de huurperiode
eindigt, zoals vermeld in de huurovereenkomst, te retourneren.
De aanhangwagen mag enkel met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten
openingstijden.
Indien de huurder de aanhangwagen niet op de afgesproken tijd terug heeft gebracht, wordt er 15%
van de daghuurprijs in rekening gebracht voor elk uur waarmee de huurperiode wordt
overschreden. Ingeval dat het onmogelijk blijkt te zijn om de aanhanger te retourneren en de
huurder kan aantonen dat de overschrijding van de huurperiode een gevolg is van overmacht, zal er
geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht worden.

Betaling

1.
2.
3.
4.

Bij aanvang van de huurperiode wordt er een waarborgsom afgevorderd.
De waarborgsom wordt geretourneerd wanneer de aanhangwagen zonder schade wordt
teruggebracht.
Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en de schade volledig verhaald
heeft op deze derden, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na verhaal worden geretourneerd.
De betaling van de huurperiode dient vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid huurder

1.
2.
3.

Ingeval van schade door een handeling van de huurder wordt de huurder volledig aansprakelijk
gesteld. Dit geldt ook voor schade door overschrijden van de maximale ladingscapaciteit.
Bij diefstal is de huurder volledig aansprakelijk. zal de dagwaarde van de betreffende aanhangwagen
op de huurder verhaald worden.
Bij schade aan de lading kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld. De huurder is
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen lading.

