Algemene voorwaarden
versie 2.0 | 1 oktober 2020
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur
en verhuur van aanhangwagens, trailers en eventuele meegeleverde accessoires.

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.

Verhuurder: Aanhanger Service Budel, kortweg ASB.

1.2.
Huurder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de
Huurovereenkomst sluit.
1.3.
Het Gehuurde: de aanhangwagen, trailer en/of de andere
zaak, inclusief de accessoires die worden gehuurd, die (mede) het
onderwerp is van de Huurovereenkomst.
1.4.
Huurperiode: de periode waarin Huurder van Verhuurder
het Gehuurde huurt.
1.5.

Huurprijs: de overeengekomen prijs die Huurder aan
Verhuurder betaalt uit hoofde van de Huurovereenkomst.

2.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de
Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder en de
uitvoering daarvan gedurende de looptijd van de
Huurovereenkomst en ook na de beëindiging van de
Huurovereenkomst zolang betalingen verschuldigd zijn aan
Verhuurder.
2.2.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts
rechtsgeldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen
zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende
Huurovereenkomst.
2.3.
Verhuurder wijst de algemene voorwaarden die door
Huurder worden gebruikt uitdrukkelijk van de hand.

1.7.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene
Voorwaarden van Verhuurder.

2.4.
Verhuurder behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of
aanvullingen in de Algemene Voorwaarden zullen tijdig aan
Huurder worden meegedeeld. Indien Huurder na wijziging van de
Algemene Voorwaarden Het Gehuurde blijft gebruiken, wordt
Huurder geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

1.8.

Partijen: Verhuurder en Huurder.

Artikel 3: Overeenkomst

1.9.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon.

3.1.
De Huurovereenkomst wordt voor de overeengekomen
Huurperiode en het daarbij behorende tarief aangegaan zoals op
de Huurovereenkomst is vermeld;

1.6.
Huurovereenkomst: de schriftelijke vastgelegde afspraken
tussen Verhuurder en Huurder.

1.10.
Verwerken/Verwerking: elke handeling of elke geheel van
handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in
ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken doormiddel
van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van gegevens.
1.11.
Schade: Schade zoals omschreven in artikel 6:95 BW en
6:96 BW, inclusief gederfde winst en andere indirecte Schade of
gevolgschade, waaronder niet uitsluitend begrepen: de
vermogensschade die Verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging
(inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het Gehuurde of van
toebehoren (zoals sloten en sleutels van (compartimenten binnen)
het Gehuurde) of onderdelen daarvan. Tot deze Schade behoren
onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en
onderdelen van) het Gehuurde en het derven van huurinkomsten;
met of door het Gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel,
waarvoor de Verhuurder, de kentekenhouder of de
aansprakelijkheidsverzekeraar van het Gehuurde jegens derden
aansprakelijk is;
1.12. Massa Gewicht: het gewicht van het Gehuurde plus het
gewicht van de maximale belading.

3.2.
De Huurder dient tijdens het sluiten van de
Huurovereenkomst in het bezit te zijn van een geldig
identiteitsbewijs én rijbewijs;
3.3.
De Huurder geeft toestemming aan de Verhuurder om een
kopie te laten maken van het identiteitsbewijs of het rijbewijs.

Artikel 4: Verplichtingen bij einde
Huurovereenkomst
4.1.
De Huurder is verplicht om de aanhangwagen uiterlijk op
de dag en tijdstip waarop de Huurperiode eindigt, zoals vermeld in
de Huurovereenkomst, te retourneren op het adres van ASB.
4.2.
Het Gehuurde mag enkel met toestemming van de
Verhuurder worden teruggebracht op een ander tijdstip en/of
adres.
4.3.
Indien het Gehuurde niet na afloop van de eventueel
verlengde Huurovereenkomst is geretourneerd zoals afgesproken,
is de Huurder gerechtigd het Gehuurde onmiddellijk terug te

nemen. De verplichtingen van de Huurder blijven van kracht totdat
het Gehuurde weer in het bezit is van de Verhuurder.

strekt achtereenvolgens tot betaling van de verschuldigde rente en
kosten en daarna tot betaling van de hoofdsom.

4.4.
Indien de Huurder het Gehuurde niet op de afgesproken
tijd terug heeft gebracht, mag de Verhuurder de Huurder 15% van
de daghuur in rekening brengen voor elk uur waarmee de
Huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met vijf uur
kan per dag tot 1½ keer de daghuur in rekening worden gebracht.
Daarnaast kan de Verhuurder om een vergoeding voor Schade
vragen, zowel voor Schade die bestaat, als voor Schade die nog zal
volgen. Ingeval dat het onmogelijk blijkt te zijn om het Gehuurde 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. Het is aan de
Verhuurder om te bepalen of er sprake is van gerechtvaardigde
overmacht ex. art. 6:75 BW.

5.7.
Huurder is niet gerechtigd om aan Verhuurder
verschuldigde betalingen op te schorten of te verrekenen.

Artikel 6: Verplichtingen Huurder
6.1.
De Huurder heeft het Gehuurde erkend, zoals vermeld in
de Huurovereenkomst, in goede en degelijke conditie en zonder
zichtbare mankementen te hebben ontvangen (tenzij anders
vermeld in de Huurovereenkomst).

Artikel 5: Betaling

6.2.
Het Gehuurde dient in de oorspronkelijke staat
geretourneerd te worden. Wanneer het Gehuurde flink bevuild is
zal er €50,- aan schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
Het is aan de Verhuurder om te bepalen of het Gehuurde flink
bevuild is en of er aldus schoonmaakkosten in rekening worden
gebracht.

5.1.
Bij aanvang van de Huurperiode kan een waarborgsom
gevorderd worden.

6.3.
De Huurder dient er zelf zorg voor te dragen dat de
maximale laadcapaciteit van de aanhangwagen, zoals in de
Huurovereenkomst beschreven, niet wordt overschreden.

5.2.
De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen 1
werkdag nadat het Gehuurde is ingeleverd. Het staat de
Verhuurder vrij om eventuele openstaande kosten te verrekenen
met de waarborgsom.
5.3.
In geval van Schade van de Verhuurder wordt dit ook met
de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden
zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt
binnen twee maanden, maar in geval van Schade aan derden
binnen zes maanden.
5.4.
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. Verhuurder zal zich inspannen om Schade
veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen.
Verhuurder houdt de Huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
5.5.
Huurder kan voor de overeenkomst begint een
vooruitbetaling tot 50% van de huur vragen. Tenzij anders is
overeengekomen, dient de huurprijs en de borg bij aanvang van de
Huurperiode betaald te worden. Andere bedragen moeten betaald
worden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. De Huurder
dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van
de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de Verhuurder na
het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering
en geeft de Huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na
ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag
alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de
betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Verhuurder
gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van
verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
5.6.
Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is (vervaldatum
van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak
worden gemaakt op:
a. de berekening van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag
tot de algehele vordering;
b. de berekening van buitengerechtelijke incassokosten, welke
kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een
minimum van € 50,- (excl. BTW). Iedere betaling door Huurder

6.4.

Huurder moet de bandenspanning van het Gehuurde
gedurende de Huurperiode op niveau (laten) houden.

6.5.
In geval van waarneembare Schade of defecten aan het
Gehuurde is het niet toegestaan om het Gehuurde te gebruiken
ingeval dat kan leiden tot vermindering van de verkeersveiligheid
en toename van de Schade en defecten.
6.6.
In geval voor de Huurder kenbare Schade, defecten of
vermissing van het Gehuurde 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.
6.7.
Huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een
verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de
Verhuurder of aan diens verzekeraar;
6.8.
Huurder laat het Gehuurde zo achter, dat deze behoorlijk
beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
6.9.
Het kan zijn dat Verhuurder schadevergoeding van iemand
anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon
vindt dat Verhuurder hem een Schadevergoeding moet betalen en
dat Verhuurder hiertegenin wenst te gaan. In dit soort gevallen
moet Huurder meewerken.
6.10
Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het
Gehuurde is Huurder daarnaast verplicht:
• Om melding te doen bij de politie ter plaatse;
• Om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en
ondertekend
Schadeaangifteformulier
aan
Verhuurder over te leggen;
• Om op geen enkele manier schuld te erkennen.
6.11
De Huurder moet netjes met het Gehuurde omgaan en
zorgen dat hij het Gehuurde gebruikt zoals dat bedoeld is. Het is
bijvoorbeeld verboden om het Gehuurde te gebruiken op een
circuit, op een terrein waarvoor het Gehuurde niet geschikt is, of
op een terrein waarbij vermeld staat dat je er voor eigen risico op
gaat.

6.12
De Huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van
het Gehuurde, waarbij een witte kentekenplaat van toepassing is,
gedurende de gehele duur van de Huurovereenkomst. Verzekering
voor het buitenland is volledig op eigen risico.
6.13
Het is Huurder toegestaan het Gehuurde buiten de
landsgrenzen van Nederland te brengen indien het landen betreft
die op de groene kaart van het trekkende voertuig vermeld staan,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verhuurder.

•

•

•
6.14
De Huurder dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid van
het vervoeren van de lading:
• De lading, of delen daarvan, dienen zodanig gezekerd zijn
dat deze niet van de het Gehuurde af kunnen vallen.
• Bij losse lading, waarbij het gevaar bestaat dat deze
tijdens het rijden van het Gehuurde kunnen vallen, dient
het Gehuurde degelijk afgedekt te zijn.
• Eventuele verzekeringen voor de lading.
6.15
Het trekkende voertuig dient tenminste over een WAverzekering te beschikken.
6.16
Huurder moet er op letten dat niet iemand met het
Gehuurde rijdt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke
of geestelijke beperking. Dit geldt ook voor iemand die niet
bevoegd is om het trekkende voertuig te besturen. Huurder mag
het Gehuurde verder alleen aan iemand ter beschikking stellen, als
deze op de huurovereenkomst staat vermeld.
6.17

Huurder mag het Gehuurde niet doorverhuren.

6.18
Huurder is verplicht om de bestuurder en de personen die
hij het Gehuurde laat gebruiken te wijzen op de regels van de
verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
6.19
Het Gehuurde dient tijdens de gehele Huurperiode
afgesloten te worden met het meegeleverde slot.
6.20
Het is verboden om veranderingen aan het Gehuurde te
brengen of te laten brengen. Indien dit wel gebeurt wordt het
Gehuurde door de Verhuurder teruggebracht naar de
oorspronkelijke staat. De kosten hiervan worden volledig verhaald
op de Huurder.

Artikel 7: Ontbinding/opzegging van de
Huurovereenkomst
7.1. Bij annulering is de Huurder de volgende annuleringskosten
verschuldigd:
•
10% van de Huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden
voor aanvangsdatum van de Huurperiode;
•
50% van de Huurprijs bij annulering vanaf 1 maand maar
niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de
Huurperiode;
•
80% van de Huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet
langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de
Huurperiode;
•
100% van de Huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum
van de Huurperiode.
7.2.
Verhuurder kan de Huurovereenkomst beëindigen en het
Gehuurde terugnemen op het moment dat:

Huurder tijdens de Huurperiode een of meer van zijn
verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt,
tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld,
surseance van betaling aanvraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard of op hem de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing
wordt verklaard;
Verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet
die van zodanige aard zijn dat hij (als hij hiervan op de
hoogte was geweest) de Huurovereenkomst niet (op deze
wijze) met Huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan
Verhuurder vragen om een vergoeding van kosten, Schade
en rente.

Artikel 8: Aansprakelijkheid Huurder
8.1.
Ingeval van Schade door een handeling van de Huurder bij
enige gebeurtenis tijdens de Huurperiode of anderszins verband
houdende met de huur van het Gehuurde, wordt de Huurder
volledig aansprakelijk gesteld. Dit geldt ook voor Schade door
overschrijden van de maximale ladingscapaciteit.
8.2.
Indien tussen Partijen bij het aangaan van de
Huurovereenkomst geen schadebeschrijving van het Gehuurde is
opgemaakt, wordt Huurder verondersteld het Gehuurde in
onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
8.3.
Huurder blijft aansprakelijk voor de Schade van
Verhuurder tot het tijdstip waarop Verhuurder feitelijk het
Gehuurde heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
Verhuurder zal het Gehuurde bij eerste gelegenheid inspecteren en
zal Huurder direct informeren indien Schade is geconstateerd.
8.4.
De Schade ten gevolge van de onmogelijkheid het
Gehuurde tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren,
wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met
herstel of vervanging van het Gehuurde, vermenigvuldigd met de
daghuur, verminderd met 10 procent in verband met besparing van
variabele kosten.
8.5.
Bij diefstal of verduistering is de Huurder volledig
aansprakelijk en zal de dagwaarde van het Gehuurde op de
Huurder verhaald worden.
8.6.
Bij Schade aan de lading kan de Verhuurder niet
aansprakelijk worden gesteld. De Huurder is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de eigen lading. Dit geldt tevens voor situaties
wanneer het Gehuurde wordt gebruikt op enigerlei manier
waarvoor het Gehuurde kennelijk niet geschikt is.
8.7.
Als Huurder een andere persoon het Gehuurde laat
gebruiken, bijvoorbeeld omdat deze persoon het trekkende
voertuig bestuurt, is Huurder aansprakelijk voor wat deze persoon
doet of juist niet doet in overeenstemming met deze Algemene
Voorwaarden. Ook al hadden deze personen niet de instemming
van Huurder voor hun gebruik.
8.8.
Wanneer Huurder aan Verhuurder vraagt om gebreken op
te lossen, moet Verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als
een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet,
wanneer Huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van Verhuurder
kan vragen, gelet op het geld dat Verhuurder hiervoor zou moeten
uitgeven. Als Huurder ten opzichte van Verhuurder aansprakelijk is

voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de
Verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de
Huurder hier wel om gevraagd.

Gehuurde weer onder beschikking van Verhuurder is
teruggekomen, zonder een beslag. Dit geldt niet, als beslag is
gelegd om iets dat in de risicosfeer van Verhuurder ligt.

8.9.
In geval van Schade aan het Gehuurde in het buitenland
zijn de kosten van repatriëring van het Gehuurde voor rekening van
Huurder, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

11.2. Huurder betaalt de kosten vanwege zo’n beslaglegging.

Artikel 9: Aansprakelijkheid Verhuurder
9.1.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het
niet of niet goed functioneren van het Gehuurde. Verhuurder is
tevens niet aansprakelijk voor Schade aan goederen die vervoerd
worden met het Gehuurde.
9.2
Voor zover mocht worden geoordeeld dat op Verhuurder
enigerlei aansprakelijkheid rust uit hoofde van de
Huurovereenkomst, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt
tot maximaal drie keer de daghuur van het Gehuurde.
9.3.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte Schade
en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

Artikel 12: Bepalingen omtrent
persoonsgegevens
12.1. Verhuurder heeft diverse Persoonsgegevens van Huurder
nodig om de Huurovereenkomst uit te kunnen voeren. Verhuurder
verwerkt de Persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in
de toepasselijke privacywetging, waaronder maar niet beperkt tot
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de
Uitvoeringswet AVG.
12.2. Verhuurder treft passende technische en organisatorische
maatregelen om een passende gegevensbescherming te
waarborgen en draagt zorg voor een rechtmatige en behoorlijke
Verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig de in artikel
12.1 genoemde wet- en regelgeving, waarbij Verhuurder rekening
houdt met de stand van de techniek en de aard van de Verwerking.

9.4. Een vordering waarvoor Verhuurder aansprakelijk is gesteld,
wordt geacht één maand na de aansprakelijkstelling onherroepelijk
te zijn vervallen, tenzij Huurder binnen die termijn formeel een
rechtsvordering tegen Verhuurder heeft ingesteld.

12.3.
Huurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de
Persoonsgegevens die aan Verhuurder worden verstrekt. Huurder
geeft hierbij opdracht aan Verhuurder om verwerkingshandelingen
uit te voeren met betrekking tot deze Persoonsgegevens ter
uitvoering van de Huurovereenkomst.

Artikel 10: (Informatie)verplichtingen bij
overheidsmaatregelen

12.4. Huurder heeft recht om op eerste verzoek aan Verhuurder
inzage te krijgen in de door Verhuurder verwerkte
Persoonsgegevens.

10.1. De overheid kan tijdens de Huurperiode een sanctie of een
maatregel
opleggen
en
Huurder
moet
dan
voor de financiële gevolgen betalen. Dit geldt niet, wanneer deze
zijn opgelegd vanwege een defect dat het Gehuurde al had toen de
Huurperiode begon, of wanneer ze te maken hebben met
omstandigheden die binnen de risicosfeer van de Verhuurder
liggen.
10.2
Krijgt Verhuurder zo’n sanctie of maatregel opgelegd, dan
moet Huurder meteen wanneer Verhuurder hierom vraagt de
Schade vergoeden. Ook moet Huurder dan de kosten van
administratie betalen, met een minimum van € 25,- (incl. BTW).
Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Soms
constateert de politie of een andere autoriteit een
verkeersovertreding. Men kan dan van Verhuurder informatie gaan
vragen over dat wat er is gedaan of dat wat er nu juist niet is
gedaan, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Huurder moet ook
hier de kosten van betalen, vanaf € 10,- (incl. BTW).
10.3
Als Huurder dat wil, kan hij een kopie krijgen van het
officiële document van een sanctie. Huurder dient hier schriftelijk
om te verzoeken.

Artikel 11: Beslag op het Gehuurde
vanwege administratief- / civiel- /
strafrecht
11.1. Huurder is gehouden tot nakoming van de
Huurovereenkomst, ook al is er beslag gelegd op het Gehuurde. Zo
moet Huurder bijvoorbeeld de huur blijven betalen. Dit totdat het

12.5. Verhuurder zal de Persoonsgegevens gebruiken voor de
uitvoering van de Huurovereenkomst.

Artikel 13: toepasselijk recht / forumkeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij
op grond van dwingend recht het recht van een ander land van
toepassing is. Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’sHertogenbosch / Eindhoven. Het staat Verhuurder vrij om ervoor
te kiezen om de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter in het
arrondissement van Huurder.

