Huurvoorwaarden Sent Waninge Rental B.V.
Artikel 1.
1.1.

Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode als vermeld op de voorzijde. Het aantal gereden
kilometers zal worden vastgesteld aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller op enigerlei wijze
defect raakt, verplicht de huurder zich zulks onmiddellijk te melden aan Sent Waninge Rental B.V. (hierna te
vermelden als SWR). Het vanaf het moment van defect zijn van de kilometerteller aantal gereden kilometers zal
door huurder aannemelijk gemaakt moeten worden.

Artikel 2.
2.1.

Huurder verplicht zich jegens SWR het object, uiterlijk op de dag en tijdstip waarop de overeenkomst eindigt, op
het adres van SWR terug te bezorgen door het object aan een bevoegd vertegenwoordiger van SWR ter
beschikking te stellen. Tenzij tussen SWR en huurder voor afloop van de huurovereenkomst een verlenging van
de huurovereenkomst schriftelijk is overeengekomen. Indien er sprake is van verlening blijft de inhoud van
onderhavige overeenkomst ook op de verlengde huurovereenkomst van toepassing.

Artikel 3.
3.1.

Indien het object niet binnen de overeengekomen periode door huurder bij SWR is terugbezorgd, gaat,
onverminderd het recht van SWR tot onmiddellijke terugname van het object, de overeenkomst automatisch door
onder dezelfde bepalingen, zulks echter met dien verstande dat de huur per dag verhoogd wordt met een bedrag
van € 150,00 exclusief BTW.

Artikel 4.
4.1.

het object is in goede staat (conform het checkformulier) met volle brandstoftank en rijklaar door SWR aan
huurder ter beschikking gesteld. Huurder zal het object op deskundige wijze (doen) gebruiken en in dezelfde staat,
als waarin hij het object heeft ontvangen, weer inleveren bij SWR.

4.2.

Bij vervuiling zal SWR de volgende schoonmaakkosten aan huurder belasten: buitenzijde cabine € 50,= /
binnenzijde cabine € 50,=.

Artikel 5.
5.1.

Ingeval van schade aan of verlies van het object dient huurder zulks onmiddellijk aan SWR te melden. Schades,
ontstaan als gevolg van ondeskundig of onoordeelkundig gebruik door huurder of de bestuurder, komen voor
rekening van huurder.

5.2.

Schades dienen binnen 48 uur gemeld te worden d.m.v. een volledig ingevuld schadeformulier. Indien het
schadeformulier niet (tijdig) bij SWR wordt aangeleverd, worden de totale reparatiekosten aan u doorbelast.

Artikel 6.
6.1.

Gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst zijn alle kosten, verbonden aan het gebruik van het object,
zoals, eurovignet, maut, brandstof, stalling, wassen, bandenreparaties, geldboetes voor overtreding van
verkeersvoorschriften, maut voorschriften, rijden zonder (geldig) eurovignet en tolheffingen in binnen- en
buitenland. voor rekening van de huurder.

6.2.

Indien voertuig niet afgetankt wordt ingeleverd brengen wij € 25,00 behandelingskosten in rekening. Indien er een
boetebeschikking wordt ontvangen, zal deze doorbelast worden aan huurder en zal er € 7,50 administratiekosten
berekend worden.

6.3.

Inlevering van het voertuig kan enkel gedurende de openingstijden van SWR. Indien het voertuig buiten
openingstijden wordt ingeleverd, is huurder verantwoordelijk voor het voertuig tot dat één van de medewerkers
van SWR het voertuig heeft ingenomen en die inname op het innameformulier heeft aangetekend.

Artikel 7.
7.1.

Huurder vrijwaart SWR voor alle schade van inzittenden of derden waarvoor SWR aansprakelijk mocht worden
gesteld, voor alle boetes die aan SWR mochten worden opgelegd ter zake, van gedurende de looptijd van
onderhavige overeenkomst door de bestuurder en/of inzittenden van het object gepleegde strafbare feiten en/of
overtredingen, tenzij de door huurder verschuldigde boete(s) en/of schadevergoeding een gevolg is van een
defect aan het object, voor zover dit defect reeds aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst.

Artikel 8.
8.1.

Indien en voor zover in het kader van onderhavige overeenkomst door SWR een WA- verzekeringsovereenkomst
is gesloten, is huurder en/of bestuurder gehouden tot een correcte naleving van de bepalingen, voortvloeiende uit
de WA-polis. Ieder ongeval dient door huurder terstond telefonisch te worden gemeld aan SWR, met volledige
schriftelijke bevestiging aan SWR. Huurder dient SWR volledig te informeren onder overlegging van eventuele
schriftelijke stukken, welke betrekking hebben op het ongeval.

8.2.

Het getrokken voertuig is binnen de Nederlandse wetgeving meeverzekerd op basis van WA-dekking.

Artikel 9.
9.1.a.

Bij verlies van het object of daaraan ontstane schade is huurder daarvoor aansprakelijk en verplicht tot
schadevergoeding, waarvan, evenwel behoudens het onder 9.1.b. bepaalde per gebeurtenis, het bedrag ten
hoogste zal bedragen het in deze huurovereenkomst vermelde bedrag(= eigen risico).

9.1.b.

Niettegenstaande het in dit artikel onder 9.1.a. bepaalde zal huurder jegens SWR tot volledige schadevergoeding
verplicht zijn indien het verlies van het object of de daaraan ontstane schade het gevolg is van een handelen of
nalaten van huurder of de bestuurder, dat in strijd is met deze overeenkomst of de geldende wetten en
verordeningen.

Artikel 10.
10.1.

Indien meerdere (rechts) personen gezamenlijk als huurder deze overeenkomst met SWR aangaan, dan is SWR
gerechtigd hen hoofdelijk of gezamenlijk aansprakelijk te houden voor de nakoming van de uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 11.
11.1.

De huurder, of een afgevaardigde van deze, dient zich te kunnen legitimeren bij de uitgifte van het huurvoertuig.

11.1.

De houder van het Autoverhuur Waarschuwings Systeem is de afdeling autoverhuur- en leasing van de BOVAG,
Postbus 1100, 3980 DC Bunnik.

11.2.

De persoonsgegevens van huurder/bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien de auto niet wordt
teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met de auto worden gepleegd waarvan de verhuurder nadeel kan
ondervinden, herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht door toedoen van de huurder/bestuurder, of de
huurprijs meerdere malen niet of niet tijdig wordt voldaan.

11.3.

Inlichtingen over geregistreerde persoonsgegevens en de duur van de registratie kunt u schriftelijk opvragen bij de
houder van het systeem, BOVAG afdeling autoverhuur en –leasing.

Artikel 12.
12.1.

Op de onderhavige overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van SWR van toepassing behoudens voor zover
hiervan in onderhavige overeenkomst is afgeweken. Vorenbedoelde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

