Algemene voorwaarden voor verhuur aanhangwagens en caravans
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Definities
In deze voorwaarden wordt onder deze begrippen het volgende verstaan
Bedrijf: het FOCWA-lid dat deze algemene voorwaarden in een
overeenkomst hanteert.
Huurder: een wederpartij, die een natuurlijke of rechtspersoon is en
gebruik maakt van een verhuurde aanhanger of caravan.
Voertuig: aanhangwagen of caravan
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurhandelingen van
bedrijf, ongeacht de woon- of vestigingsplaatsen van de bij die
overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de
overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd.
De algemene voorwaarden zijn aan huurder voor het sluiten van de
overeenkomst ter hand gesteld.
Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die,
welke door huurder worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst bedrijf
hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van
de hand. Van algemene voorwaarden voor verhuur kan slechts schriftelijke
worden afgewezen.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel
nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel
rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven, Het vernietigde, nietige of
niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de
bedoeling(en) van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover
maximaal rechtens toegestaan.
Huurder
Natuurlijke of rechtspersoon van wie de juiste naam en het juiste
persoonlijke en/of zakelijke adres bekend zijn, kunnen als huurder van het
voertuig worden geregistreerd. Huurder wordt geacht ter uitvoering van de
overeenkomst uitdrukkelijk domicilie te hebben gekozen aan het adres
zoals bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld, tenzij bij
aangetekend schrijven wijziging van dat adres aan het bedrijf is
meegedeeld.
Huurder is te allen tijde tezamen met eventuele andere huurders hoofdelijk
aansprakelijk voor verlies van het voertuig. Deze hoofdelijke
aansprakelijkheid sterkt zich eveneens uit over schade die aan of in
verband met het voertuig is veroorzaakt.
Staat voertuig
Huurder erkent dat het voertuig zonder zichtbare gebreken is. Indien er bij
of voorafgaand aan het ter beschikking stellen van het voertuig zichtbare
gebreken zijn geconstateerd, worden deze door partijen schriftelijke
vastgesteld.
Huurder is verplicht het voertuig niet te zullen (doen) overbelasten met
lading.
Huurder dient ervoor te zorgen dat het voertuig te allen tijde van
voldoende olie en water (indien van toepassing) is voorzien, en dat de
bandenspanning is zoals voorgeschreven.
Huurder dient het voertuig behoorlijk tegen ongunstige weersinvloeden te
beschermen.

Aansprakelijkheid
Huurder is verplicht het voertuig op zorgvuldige en weloverwogen wijze te
behandelen en hiermee behoedzaam te rijden.
5.2 Huurder is verplicht het voertuig op de aangegeven datum en plaats te
retourneren.
5.3 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, schaden en verlies van-, aan of in
verband met het voertuig
5.4 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, boeten en verdere (financiële)
gevolgen van overtreding van de wegenverkeers- en andere wetgeving met
het voertuig gedurende het gebruik.
5.5 Indien het voertuig ten gevolge van een overtreding van enige bepaling van
de overeenkomst, de wegenverkeers- of andere wetgeving ongeschikt voor
gebruik op de weg is geworden, is huurder aansprakelijk voor alle daaruit
voor bedrijf voortvloeiende schaden, inclusief gederfde inkomsten te
berekenen tegen de dan geldende, door bedrijf openbaar gemaakte
tarieven, zonder dat aangetoond behoeft te worden dat het voertuig
inmiddels aan een andere partij ter beschikking is gesteld.
5.6 Voorts is huurder aansprakelijk voor alle door bedrijf te lijden directe en
indirecte schaden ingeval het voertuig behandeld of gebruikt is in strijd met
het bij deze overeenkomst of bij enige wetgeving bepaalde.
5.7 In geval van verlies of schade aan het voertuig of enige optredend gebrek
dient de huurder bedrijf daarvan onmiddellijk telefonisch op de hoogte te
stellen.

5.8 Wanneer enige opgetreden schade of gebrek bij verder gebruik van het
voertuig kan leiden tot vermindering van de veiligheid van het voertuig op de
weg, verergering van schade of van het gebrek, of gevaar voor personen of
goederen, is het huurder verboden het voertuig te gebruiken totdat de
schade of het gebrek verholpen is. Reparaties moeten aan bedrijf worden
aangeboden.
5.9 Huurder is verplicht alle met het voertuig meegegeven documenten aan het
einde van de huurperiode te retourneren, bij gebreke waarvan huurder
aansprakelijk is voor alle kosten van vervanging en directe of indirecte
schaden die uit het ontbreken van deze documenten voor bedrijf
voortvloeien.
5.10 Huurder verplicht zich, zonder dat compensatie met een tegenvordering is
toegestaan, op eerste verzoek van bedrijf terstond alle vergoedingen zoals
de dagvergoeding, de afkoopsom Eigen Risico, etc. aan deze te voldoen.
5.11 Indien huurder niet aan zijn in de vorige leden vermelde betaling
verplichtingen voldoet wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te
zijn en heeft bedrijf het recht, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist,
over de openstaande bedragen een rente van 1% per kalendermaand, een
gedeelte van een maand voor een volle gerekend, aan de huurder in
rekening te brengen, welke deze gehouden is te voldoen. Voorts zullen bij
niet tijdige betalingen alle kosten van inning, waaronder begrepen de kosten
van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend –
geheel voor rekening van de huurder komen. In ieder geval zal ter
vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten steeds en zonder enig
nader bewijs in rekening worden gebracht en door huurder dient te worden
voldaan een bedrag, excl. BTW van 19% over de hoofdsom, met een
minimum bedrag van € 150,-, ongeacht het recht van bedrijf met meerdere
aan werkelijk gemaakte kosten te vorderen.
6. Ontbinding
6.1 Indien huurder enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet of
niet tijdig nakomt of in strijd daarmede handelt wordt hij geacht van
rechtswege in gebreke te zijn en is bedrijf gerechtigd, onverminderd het
recht van bedrijf op algehele schadevergoeding, de overeenkomst zonder
tussenkomst van rechter, middels een enkele tot huurder gerichte
kennisgeving, met dadelijke ingang te ontbinden. Huurder is alsdan
gehouden het voertuig met accessoires terstond te retourneren.
6.2 Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de tijdens de
verhuur of daarna in het voertuig achtergebleven of geplaatste voorwerpen
en huurder vrijwaart bedrijf voor aanspraken door derde terzake.
6.3 Behoudens waar in deze overeenkomst anders is bepaald, is elke
aansprakelijkheid van bedrijf jegens huurder wegens door huurder geleden
of te lijden directe of indirecte schade of verlies of wegens niet, niet tijdig of
niet behoorlijk voldoen door bedrijf van zijn verplichtingen ingevolge deze
overeenkomst uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4 Indien huurder de overeenkomst namens of voor rekening van een andere
natuurlijke persoon en/of rechtspersoon sluit, verklaart hij – door
ondertekening van de schriftelijke overeenkomst – daartoe bevoegd te zijn.
Huurder is persoonlijk naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk
voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7. Eigendom, zekerheidsrechten, persoonlijke rechten
7.1 Huurder dient te voorkomen dat enig recht op het voertuig wordt gevestigd,
dat het aan een derde wordt uitgeleend of verkocht of dat anderszins over
het voertuig wordt beschikt.
7.2 Huurder is niet bevoegd om bedrijf jegens derden te verbinden en dient elke
schijn daartoe bevoegd te zijn te vermijden.
7.3 Indien door maatregelen van derden, waaronder beslaglegging, het voertuig
uit de macht van de huurder mocht raken stelt hij hiervan bedrijf
onmiddellijk in kennis. Bedrijf zal alsdan ter bescherming van haar rechten
alle door haar nodig geoordeelde maatregelen kunnen treffen, zonodig ook
ten laste van huurder.
8. Geschillen en toepasselijk recht
8.1 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene
voorwaarden zullen bij uitsluiting door bevoegde Nederlandse rechter
worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin
van artikel 17 van het Executieverdrag van 27 september 1968.
8.2 Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de
voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op
geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband
houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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