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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HEISTERKAMP TRAILER VERHUUR BV     

 
DEFINITIES  
 
Huurder de wederpartij van Verhuurder 
Inbound Formulier een formulier inhoudende de conditie van de Trailer, opgesteld door Verhuurder ingevuld door 

(vertegenwoordigers van) zowel Verhuurder als Huurder gezamenlijk bij teruglevering van de Trailer 
Outbound Formulier een formulier inhoudende de conditie van de Trailer, opgesteld door Verhuurder en ingevuld door 

(vertegenwoordigers van) zowel Verhuurder als Huurder gezamenlijk alvorens Terbeschikkingstelling 
van de Trailer plaatsvindt 

Overeenkomst iedere tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst in het kader van de huur en verhuur 
van Trailers waarop de Verhuurvoorwaarden van toepassing zijn 

Partij Verhuurder of Huurder 
Terbeschikkingstelling de feitelijke terbeschikkingstelling van een Trailer aan Huurder op de daartoe door Verhuurder 

aangewezen locatie 
Trailer door Verhuurder aan Huurder krachtens de Overeenkomst te verhuren of verhuurde trailer 
Verhuurder Heisterkamp Trailerverhuur BV 
Verhuurvoorwaarden deze algemene huurvoorwaarden Heisterkamp Trailer Verhuur BV  van Verhuurder 

 
1. TOEPASSELIJKHEID 
1.1. De toepasselijkheid van door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor 

zover die algemene voorwaarden of bedingen door Verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. 
1.2. Deze Algemene Verhuurvoorwaarden, hierna te noemen:’Verhuurvoorwaarden’, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, 

overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Partijen met betrekking tot de huur en verhuur van Trailers en eventueel daarbij behorend 
overig materieel met alle aan- of toebehoren.. 

1.3. Van de Verhuurvoorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder worden afgeweken. 
1.4. Onder schriftelijk wordt in de Verhuurvoorwaarden mede verstaan schriftelijke correspondentie in PDF-formaat, verzonden per fax, EDI, e-mail of 

ander elektronisch medium, met dien verstande dat correspondentie per e-mail of ander elektronisch medium verzonden door Huurder aan 
Verhuurder slechts als ontvangen wordt beschouwd indien Verhuurder de ontvangst daarvan aan Huurder heeft bevestigd. 

1.5. In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van de Verhuurvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst. 
 
2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
2.1. Alle aanbiedingen van Verhuurder in het kader van de huur en verhuur van een Trailer zijn vrijblijvend en onder opschortende voorwaarde van 

goedkeuring door een vertegenwoordigingsbevoegd lid van de directie. 
2.2. Verhuurder is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met Huurder af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige 

schadevergoeding gehouden te zijn, of verplicht te worden door te onderhandelen. 
2.3. Opgaven, daaronder mede begrepen prijsopgaven, en specificaties van Verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden 

slechts bij benadering verstrekt. 
2.4. Een Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het door Verhuurder schriftelijk gedane aanbod. 

Ingeval Huurder de Trailer in gebruik neemt zonder schriftelijke aanvaarding, wordt het aanbod van Verhuurder geacht te zijn aanvaard 
overeenkomstig de inhoud van het schriftelijke aanbod van  Verhuurder. .. 

2.5. Huurder doet afstand van haar recht op ontbinding van een Overeenkomst uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW. Het niet tijdig bevestigen van het 
aanbod geldt niet als verwerping daarvan in de zin van artikel 6:227c BW. 

 
3. BESTELLING EN TERBESCHIKKINGSTELLING 
3.1. Wanneer Verhuurder Huurder schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de beschikbaarheid van een Trailer, is Huurder verplicht deze af te halen op 

de door Verhuurder aan te wijzen tijdstip en locatie. 
3.2. Een order voor een voor Huurder nieuw te fabriceren Trailer wordt slechts dan door Verhuurder bij de fabrikant geplaatst wanneer in de 

Overeenkomst uitdrukkelijk is opgenomen dat aan Huurder een nieuw te fabriceren Trailer wordt verhuurd. 
3.3. Het risico van beschadiging of verloren gaan van de Trailer is vanaf Terbeschikkingstelling (aankoppelen) voor rekening van Huurder. 
3.4. Verhuurder stelt slechts dan een (of meer) Trailer(s) aan Huurder ter beschikking wanneer naar het oordeel van Verhuurder voor elk van de Trailers 

aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
I)Huurder heeft een Overeenkomst ondertekend met Verhuurder met betrekking tot de Trailer; 
II)Huurder heeft, ingeval van de verhuur van een nieuw gefabriceerde Trailer, de door de fabrikant van de Trailer opgestelde technische beschrijving 
behorend bij de Trailer, welke als bijlage aan de Overeenkomst is gehecht, voor acceptatie ondertekend; 
III)In geval van een reeds bestaande Trailer, welke wordt verhuurd anders dan door een sale and lease back constructie, en indien 
Terbeschikkingstelling plaatsvindt in een depot van Verhuurder, is een Outbound Formulier ondertekend; 
IV)De vertegenwoordiger van Huurder heeft aan Verhuurder voldoende aangetoond dat hij daadwerkelijk gerechtigd is de Trailer namens Huurder af 
te halen en diens persoonlijke  gegevens zijn door Verhuurder geregistreerd; en V)Huurder toont naar het oordeel van Verhuurder voldoende aan dat 
de Trailer is verzekerd conform het bepaalde in Artikel 11. 

3.5. Door het Outbound Formulier genoemd onder Artikel 3.4.(iii) te (laten) ondertekenen aanvaardt Huurder onvoorwaardelijk desbetreffende Trailer in 
de staat waarin deze zich bevindt onder de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Verhuurvoorwaarden. 

3.6. Het door Verhuurder opgegeven moment van Terbeschikkingstelling is geen fatale termijn. Verhuurder zal niet in verzuim zijn, dan nadat hij 
schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van het overeengekomen moment van Terbeschikkingstelling en hem daarbij een redelijke termijn voor de 
nakoming is gegund, die onbenut is verstreken. De vorige zin geldt ook als het verzuim rechtens zonder ingebrekestelling of schriftelijke aanmaning 
of mededeling zou intreden. 

3.7. Indien Verhuurder de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal Verhuurder Huurder hiervan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte stellen. 

3.8. Verhuurder is gerechtigd om de door hem te verrichten Terbeschikkingstelling en/of diensten in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten 
afzonderlijk te factureren. 

3.9. Indien een Trailer die niet specifiek voor Huurder is gefabriceerd niet wordt afgehaald op de datum waarop deze beschikbaar is en welke datum 
conform Artikel 3.1 door Verhuurder bekend is gemaakt, is Verhuurder slechts gehouden de Trailer beschikbaar te houden voor Huurder op 
bovenbedoelde datum. Daarna is Verhuurder slechts gehouden op verzoek van Huurder, op basis van de tussen Partijen reeds gesloten 
Overeenkomst, een Trailer voor Huurder te reserveren wanneer deze naar het oordeel van Verhuurder beschikbaar is. 
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3.10. Indien de Trailer niet door Huurder wordt afgehaald op de datum waarop deze beschikbaar is en welke datum conform Artikel 3.1 door Verhuurder 

bekend is gemaakt, is Verhuurder gerechtigd alle door hem gemaakte en/of te maken kosten, zoals kosten voor opslag en vervoer van de Trailer, als 
gevolg van het niet afhalen door Huurder, aan Huurder door te berekenen. Huurder is in dat geval gehouden het volledige bedrag aan huurtermijnen 
te betalen die Huurder op grond van de Huurovereenkomst  aan Verhuurder  verschuldigd is vanaf het moment van Terbeschikkingstelling. 

3.11. Voorts blijft Huurder, ingeval van het niet (tijdig) afhalen van de Trailer als bedoeld in Artikel 3.9 en 3.10, verplicht het volledige bedrag aan 
huurtermijnen dat Huurder op basis van de in de Overeenkomst opgenomen minimale huurtermijn verschuldigd is, aan Verhuurder te voldoen vanaf 
de eerte dag conform hetgeen omtrent betaling is overeengekomen in de Overeenkomst, zolang de Trailer voor Huurder beschikbaar is.  

3.12. Aan Huurder door Verhuurder en/of derden ter beschikking gestelde afbeeldingen, folders en/of modellen van een Trailer gelden slechts bij 
wijze van aanduiding, zonder dat een Trailer daaraan behoeft te beantwoorden. 

3.13. Verhuurder is niet verplicht om bij Huurder navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van een Trailer of de omstandigheden waaronder 
een Trailer zal worden gebruikt alvorens de Trailer ter beschikking te stellen.  

3.14. Bij het in ontvangst nemen van de Trailer, althans onverwijld daarna dient huurder zorgvuldig de Trailer op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te 
onderzoeken. Na inspectie van de Trailer in aanwezigheid van beide partijen ondertekent Huurder  het Outbound formulier. Door ondertekening van 
het Outbound formulier aanvaardt Huurder onvoorwaardelijk de Trailer in de staat waarin deze zich bevindt onder de voorwaarden van de 
Overeenkomst en deze verhuurvoorwaarden. Indien huurder bij de inspectie gebreken of tekorten ontdekt, dient hij daarvan aantekening te laten 
maken op het Outbound formulier. 

3.15. Gebreken, die huurder niet tijdig ontdekt omdat hij nagelaten heeft  de Trailer bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op 
deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken en waarvan geen melding wordt gemaakt in het Outbound formulier of gebreken, die 
huurder niet tijdig aan Verhuurder schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de 
huurovereenkomst of vergoeding van schade. 

 
4. PRIJZEN 
4.1. Alle door Verhuurder in de Overeenkomst opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. 
4.2. Verhuurder is gerechtigd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de Overeenkomst, zoals ondermeer prijzen van (grond)stoffen, hulp-

middelen, arbeidskosten, verzekeringen, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen die zich na het 
sluiten van de Overeenkomst voordoen, aan Huurder door te berekenen. 

4.3. Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan Verhuurder de Terbeschikkingstelling van de Trailer  opschorten 
totdat de waarborgsom ten volle is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de huurovereenkomst, 
zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen Verhuurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft. 

 
 
5. BETALING 
5.1. Huurder is verplicht de verschuldigde huurtermijnen voor de huur van een Trailer, zoals vastgesteld in de Overeenkomst dan wel aangepast conform 

Artikel 4.2, en welke zoals overeengekomen in de Overeenkomst worden berekend, aan Verhuurder te voldoen met ingang van de datum waarop de 
Terbeschikkingstelling van de Trailer aan Huurder plaatsvindt en in ieder geval met ingang van de derde dag volgend op de datum waarop 
Verhuurder conform Artikel 3.1 aan Huurder bekend heeft gemaakt dat de Trailer beschikbaar is. 

5.2. Betaling van verschuldigde huurtermijnen  en alle andere bedragen verschuldigd door Huurder aan Verhuurder dienen betaald te worden conform 
hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.. Betaling dient in ieder geval plaats te vinden binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum, tenzij 
anders overeengekomen in de Overeenkomst. 

5.3. Betaling door Huurder dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt, zonder 
verrekening, korting of opschorting. 

5.4. In geval van overschrijding van de betalingstermijn zoals vastgesteld conform Artikel 5.1 en 5.2 is Huurder, onverminderd de overige rechten van 
Verhuurder en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over de openstaande huurtermijnen en/of het openstaande factuurbedrag 
per dag waarmee de betalingstermijn wordt overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening rente verschuldigd van 1,5% op 
maandbasis. Alle verschuldigde, nog niet betaalde huurtermijnen en/of facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming 
treden terstond in.  

5.5. Indien Huurder de betalingstermijn zoals vastgesteld conform Artikel 5.1 en 5.2 overschrijdt met meer dan 30 (dertig) dagen, heeft Verhuurder het 
recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met onmiddellijke ingang, de verdere nakoming van zijn verplichtingen onder de 
Overeenkomst op te schorten en de Trailers terug te (doen) halen, zulks onverminderd alle overige aan hem toekomende rechten en zonder tot 
schadevergoeding gehouden te zijn. 

5.6. Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van 
schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, 
die Verhuurder moet maken als gevolg van de niet-nakoming van Huurder van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, komen voor rekening van 
Huurder. 

5.7. Betalingen van Huurder strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, dan  tot voldoening van verschuldigde rente en worden daarna in 
mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat Verhuurder aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van Huurder ter zake. 

 
6. GEBRUIK VAN EEN TRAILER 
6.1. Huurder is gehouden om bij het gebruik en/of de opslag van een Trailer alle toepasselijke wettelijke bepalingen alsmede de bepalingen van 

de Overeenkomst en de Verhuurvoorwaarden in acht te nemen. Huurder zal alle door de fabrikant van een Trailer alsmede door Verhuurder 
voorgeschreven laadbeperkingen naleven,deskundig personeel inzetten, en zal de te vervoeren goederen niet overmatig samenpakken en/of 
slecht bevestigen en/of een Trailer onevenwichtig verdeeld beladen. Huurder zal geen goederen vervoeren en/of opslaan in een Trailer 
waardoor dan wel waarmee schade kan worden toegebracht aan Verhuurder, een Trailer, derden zoals latere gebruikers van een Trailer 
en/of het milieu (in het bijzonder de bodem). 

6.2. Huurder zal op eigen kosten alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om met betrekking tot het gebruik van een Trailer te voldoen aan 
alle toepasselijke wetgeving van elke bij zijn activiteiten betrokken overheid en/of overheidsinstantie. Indien voor het gebruik van de Trailer 
een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunnin 
     

6.3. Huurder mag een Trailer alleen inzetten voor activiteiten binnen de grenzen van de Lidstaten van de Europese Unie inclusief de Zwitserse 
Bondsstaat, Noorwegen,de Russische Federatie tot aan het Oeralgebergte (Europees Rusland) en alle landen grenzend aan de 
Middellandse Zee. 

6.4. Huurder dient te allen tijde op verzoek van Verhuurder te kunnen aantonen waar een Trailer zich bevindt. 
6.5. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan met of door het gebruik van een Trailer illegale activiteiten te verrichten dan wel illegale goederen 

te vervoeren of goederen op een illegale wijze te vervoeren. Bij constatering vervalt ogenblikkelijk de huurovereenkomst als de eventueel 
betaalde borg. De trailer(s) dienen direct terug geleverd te worden op het depot van de Verhuurder, gebeurt dit niet binnen zeven (7) werkdag 
dan is de Verhuurder gerechtigd aangifte te doen van diefstal. 
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6.6. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan een Trailer in (onder) huur,in lease of op enige andere basis in gebruik te geven. Indien de 

huurder dit nalaat is Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder e/o haar verzekeraar hierdoor lijdt en  gerechtigd alle schade te 
verhalen op Huurder 

6.7. Alle verschuldigde belastingen verbonden aan en/of voortvloeiende uit het gebruik van een Trailer tijdens de duur van de Overeenkomst 
dienen te worden voldaan door Huurder, met uitzondering van belastingen welke slechts verbonden zijn aan en/of slechts voortvloeien uit de 
eigendom van een Trailer. 

6.8 Alle met het gebruik gehuurde verband houdend belastingen, accijnzen, retributies, douane-rechten en overige heffingen komen voor rekening 
van Huurder. Voor zover deze aan verhuurder in rekening zijn gebracht, zal verhuurder ze aan huurder doorbelasten 

6.9 Het is Huurder niet toegestaan de Trailer te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder voorts niet toegestaan de Trailer geheel of gedeeltelijk op welke titel dan 
ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel rechten uit de gesloten overeenkomst aan een derde over te dragen 

 
7. MARKERING 
7.1. Het is Huurder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder: 

I) op, in en/of aan een Trailer nummerplaten, markeringen, zelfklevers, opschriften of andere boodschappen te bevestigen; 
II) nummerplaten, markeringen, zelfklevers, opschriften of andere boodschappen door Verhuurder bevestigd op, in en/of aan een Trailer 
geheel/gedeeltelijk te verwijderen  en/of onleesbaar te maken. 

7.2. Indien Huurder en Verhuurder overeenkomen dat op een voor Huurder specifiek gefabriceerde Trailer toch vormen van markering door 
Huurder mogen worden aangebracht, dan dient dit vastgelegd te worden in de Overeenkomst. 

7.3. Bij teruglevering van een Trailer conform Artikel 16 dient elke vorm van kentekening aangebracht door Huurder te zijn verwijderd. 
 
8. (WETTELIJKE) KEURINGEN, ONDERHOUD EN REPARATIES 
8.1. Huurder is, in aanvulling op hetgeen ter zake van (wettelijke) keuringen, onderhoud en/of reparatie in de Overeenkomst is vastgelegd, 

verplicht zorg te dragen voor de jaarlijks te verrichten wettelijk verplichte APK keuring (Algemene Periodieke Keuring in de zin van de 
Wegenverkeerswet 1994) van de Trailer, alsmede voor het dagelijks onderhoud en de dagelijkse controle van een Trailer. Onder (wettelijke) 
keuringen wordt in dit Artikel 8 verstaan alle keuringen die wettelijk zijn vereist in de landen waarin de Trailer wordt gebruikt alsmede de 
keuringen die in Nederland wettelijk zijn vereist, ongeacht of de Trailer in Nederland wordt gebruikt. Het dagelijks onderhoud bestaat uit onder 
meer de dagelijkse controle van de wielmoeren en van de staat van functioneren van de technische instellingen van een Trailer. Voorts is 
Huurder verplicht zorg te dragen voor het regelmatig wassen en reinigen van een Trailer. 

8.2. De kosten voor deze (wettelijke) keuringen, onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties, alsmede het dagelijks onderhoud en de dagelijkse 
controle, komen ten laste van de Huurder.  

8.3. Huurder is verplicht bij de uitvoering van (wettelijke) keuringen, reparatie en onderhoud van een Trailer, zoals overeengekomen in de 
Overeenkomst, de instructies van de fabrikant van de Trailer zoals weergegeven in de technische beschrijving als vermeld in Artikel 3.4. 
onder (ii) alsmede de instructies van Verhuurder in acht te nemen. Indien op een Trailer een garantiebepaling afgegeven door de fabrikant 
van toepassing is, dient Huurder alvorens enige vorm van reparatie en/of onderhoud uit te (laten) voeren contact op te nemen met de 
fabrikant teneinde de werking van de garantiebepaling te bewerkstelligen.  

8.4. Huurder zal Verhuurder vrijwaren en schadeloosstellen voor schade en/of kosten als gevolg van het door Huurder niet voldoen aan zijn 
verplichting onder Artikel 8.1. Onder schade en/of kosten dient in dit verband in ieder geval, doch niet uitputtend, te worden verstaan boetes 
zoals ten gevolge van het niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot het jaarlijks laten uitvoeren van een APK keuring, als omschreven in 
Artikel 8.1.  

8.5. De dikte van de banden van de Trailer dient bij teruglevering te voldoen aan het minimum aantal millimeters als vastgesteld in de 
Overeenkomst. Indien dit niet het geval is, komen de kosten voor 1/13 deel van de nieuwe bandenprijs, per millimeter onder het 
overeengekomen aantal, voor rekening van Huurder. Eventuele millimeters boven het overeengekomen aantal worden niet aan Huurder 
vergoed.  

8.6. De huurder dient het huurvoertuig op eigen kosten en met inachtneming van de aanwijzingen van de fabrikant te onderhouden, hieronder valt 
ook het wassen van de trailer en het reinigen van de binnenkant.  

8.7. De huurder dient de olie, de bandendruk regelmatig te controleren en op het juiste peil te houden. Olie- en smeermiddelen, bandenschade 
incl. lekke of klapbanden, kleine onderdelen zoals: de verlichting zijn voor kosten van de huurder 

8.8. Indien het noodzakelijk is voor het behoud van een Trailer in de staat waarin deze door Verhuurder aan Huurder ter beschikking is gesteld, 
zal Huurder gehouden zijn onderdelen en/of toebehoren van de Trailer te vervangen. Alle onderdelen en/of toebehoren van een Trailer die 
Huurder vervangt dienen van dezelfde en/of vergelijkbare kwaliteit te zijn als de te vervangen onderdelen op het moment van 
Terbeschikkingstelling van de Trailer door Verhuurder. Alle onderdelen die in de plaats komen van de vervangen onderdelen worden op het 
moment van bevestiging in, op en/of aan een Trailer direct eigendom van Verhuurder. 

8.9. Het uitvoeren van de jaarlijkse wettelijke APK keuring, als bedoeld in Artikel 8.1, dient ieder jaar door Huurder schriftelijk te worden bevestigd 
aan Verhuurder. 

8.10. Verhuurder heeft het recht om te allen tijde en op eigen verzoek de door Huurder verrichte en te verrichten (wettelijke) keuringen, reparaties 
en/of onderhoudswerkzaamheden te controleren. Indien naar het oordeel van Verhuurder blijkt dat er gebreken zijn aan een Trailer en/of 
(wettelijke) keuringen, onderhoudswerkzaamheden en/of reparaties niet dan wel niet correct zijn uitgevoerd, heeft Verhuurder het recht om 
op kosten van Huurder de naar het oordeel van Verhuurder noodzakelijke (wettelijke) keuringen, reparaties en/of 
onderhoudswerkzaamheden aan de Trailer uit te doen voeren. 

8.11. Huurder is verplicht om voor de duur van de Overeenkomst een register bij te houden waarin alle (wettelijke) keuringen, reparaties en 
onderhoudswerkzaamheden verricht aan een Trailer zorgvuldig en gedetailleerd worden omschreven. Verhuurder heeft te allen tijde recht op 
inzage in dit register. 

8.12. Huurder zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, geen wezenlijke veranderingen en/of verbeteringen aanbrengen 
in, op en/of aan een Trailer. Indien Huurder zonder toestemming van Verhuurder naar het oordeel van Verhuurder wezenlijke veranderingen 
in, op en/of aan een Trailer heeft uitgevoerd, is Verhuurder gerechtigd de Trailer op kosten van Huurder terug te (laten) brengen in de 
oorspronkelijke staat. 

8.13. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van Huurder als gevolg van het (laten) uitvoeren van (wettelijke) keuringen, 
reparaties en onderhoudswerkzaamheden waardoor de Trailer niet door Huurder gebruikt kan worden voor de uitvoering van de 
werkzaamheden van Huurder. Verhuurder is voorts niet gehouden aan Huurder een vervangende trailer ter beschikking te stellen voor de tijd  
benodigd voor het (laten) uitvoeren van (wettelijke) keuringen, reparaties en onderhoudswerkzaamheden. 

8.14. Indien het gehuurde met minder dan de toegestane remvoeringdikte wordt ingeleverd, is Huurder aan Verhuurder een vergoeding 
verschuldigd gelijk aan het evenredig verschil in dikte vermenigvuldigd met de op het moment van teruglevering geldende prijs van de 
desbetreffende  remvoering. Indien  de remvoeringdikte daarentegen meer bedraagt dan bij het aangaan van de Huurovereenkomst, is 
Verhuurder aan Huurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan het evenredig verschil in dikte, vermenigvuldigd met de op dat moment 
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geldende prijs van de desbetreffende remvoering.  
 

9. ZEKERHEIDSTELLING 
9.1. Indien er naar Verhuurders oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat Huurder haar verplichtingen jegens Verhuurder niet behoorlijk of 

niet tijdig zal nakomen, is Huurder verplicht om, op eerste verzoek van Verhuurder, terstond genoegzame zekerheid te stellen, in de door 
Verhuurder gewenste vorm, voor de volledige nakoming van al haar (betalings)-verplichtingen of de reeds eerder gestelde zekerheid te vervangen of 
aan te vullen. Huurder is in dat geval verplicht, op eerste verzoek van Verhuurder een bankgarantie door een eersteklas bank te laten stellen welke 
op eerste afroep betaalbaar zal zijn. Indien Huurder binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidstelling geen gevolg 
daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in. 

9.2. Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van Huurder. 
 
10. EIGENDOM TRAILERS 
10.1. Een Trailer blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder. Huurder zal alleen aanspraak kunnen maken op een recht van (eerste) koop met betrekking 

tot een Trailer, indien dit recht uitdrukkelijk is opgenomen in de Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst een recht van (eerste) koop is 
opgenomen en Huurder niet binnen 3 (drie) werkdagen een aanbod van Verhuurder om de Trailer te kopen aanvaardt, heeft Verhuurder het 
recht de Trailer aan derden te verkopen. 

10.2. Huurder is verplicht om Verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen ingeval derden rechten op een Trailer doen gelden of zij kennis ervan heeft dat 
derden voornemens zijn rechten op een Trailer te doen gelden. 

10.3. Ingeval van niet-nakoming door Huurder van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en deze Verhuurvoorwaarden heeft Verhuurder het recht 
om alle aan Huurder ter beschikking gestelde Trailers terug te (doen) halen. Huurder machtigt Verhuurder reeds nu onherroepelijk om daartoe de 
terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende Trailers zich bevinden. Alle kosten van Verhuurder in verband met het terughalen van 
één of meer  Trailers komen voor rekening van Huurder. 

10.4. Indien Verhuurder één of meer Trailers terughaalt op grond van Artikel 10.2, zal Huurder Verhuurder vrijwaren en schadeloosstellen voor alle 
aanspraken van derden als gevolg van en/of voortvloeiende uit het terughalen van de Trailer(s). 

 
11. VERZEKERING 
11.1. Huurder is gehouden om een Trailer zelfstandig doch met goedkeuring van Verhuurder en onder opname van Verhuurder als medeverzekerde 

tegen diefstal, schade of verlies adequaat en voor eigen rekening te verzekeren, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.  
11.2. Huurder is gehouden om een Trailer zelfstandig doch met goedkeuring van Verhuurder en onder opname van Verhuurder als medeverzekerde te 

verzekeren. De primaire verzekering moet ongeacht het bestaan van een andere verzekering dekking bieden. De verzekering moet voldoen aan de 
eisen van de 5e WAM-richtlijn. De dekking conform de 5e WAM-richtlijn is geïndexeerd en de bedragen zijn 5.6 miljoen voor personenschade en 1.2 
miljoen voor zaakschade.  Buiten Nederland is de huurder gehouden een dekking conform het groene kaartsysteem af te sluiten.  

11.3. Indien niet aan punt 11.1 en 11.2 wordt voldaan is Huurder  aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder en/of haar verzekeraar hierdoor lijdt .       
De Huurder zal verhuurder Vrijwaren voor alle schade 

11.4. Indien de Huurder en/of haar verzekeraar op basis van de WAM aan een derde zal moeten uitkeren, is de Verhuurder en/of haar verzekeraar 
gerechtigd  de uitgekeerde schade te verhalen op de aansprakelijke Huurder.   

11.3 Huurder zal Verhuurder bij aanvang huurperiode schriftelijk bewijs overleggen van de door Huurder met betrekking tot een Trailer afgesloten 
                    verzekeringen. 
12. REMEDIES EN ONDERZOEKSPLICHT 
12.1. Indien een Trailer niet aan de Overeenkomst beantwoordt, is Verhuurder slechts gehouden om het ontbrekende gedeelte te leveren of de geleverde 

Trailer te vervangen of te herstellen, zulks ter keuze van Verhuurder. Huurder is gehouden om de instructies van Verhuurder betreffende de opslag 
of het retourneren van de te vervangen of te herstellen Trailer op te volgen. 

12.2. Ingeval gebreken niet direct bij Terbeschikkingstelling waarneembaar zijn, is Huurder gehouden om Verhuurder onverwijld na ontdekking daarvan 
schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Huurder kan Verhuurder niet meer aansprakelijk houden, indien Huurder bedoelde kennisgeving niet zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na Terbeschikkingstelling van de Trailer, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, 
heeft gedaan. Ingeval ten tijde van Terbeschikkingstelling zichtbare gebreken niet terstond bij Terbeschikkingstelling op het Outbound Formulier zijn 
gemeld, vervalt ieder klachtrecht van Huurder ten aanzien van deze zichtbare gebreken. 

12.3. Rechtsvorderingen en verweren van Huurder gebaseerd op feiten die de stelling rechtvaardigen dat een door Verhuurder geleverde Trailer niet 
beantwoordt aan de Overeenkomst, verjaren door verloop van 1 (één) jaar na de datum van Terbeschikkingstelling aan Huurder. 
 

13. AANSPRAKELIJKHEID  
13.1. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor  schade ten gevolge van het gebruik van de Trailer van Huurder, noch voor gevolgschade, waaronder 

onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade 
door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie. 

13.2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie 
hij volgens de wet aansprakelijk is. 

13.3. De in dit Artikel 13 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van 
Verhuurder voor de betreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van Verhuurder en de verzekering uitkeert. In dat 
geval is Verhuurder slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval. 
Verhuurder is niet verplicht rechten onder haar verzekering geldend te maken, indien zij door Huurder aansprakelijk wordt gehouden. 

13.4. Verhuurder bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van 
al degenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

13.5. Verhuurder mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens Huurder in te roepen. 

13.6. Indien Huurder bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van een Trailer derden inschakelt, is Huurder jegens Verhuurder 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door die derden, ook indien die derden hun aansprakelijkheid jegens Huurder geheel of gedeeltelijk hebben 
uitgesloten. 

13.7. Huurder vrijwaart en stelt Verhuurder schadeloos voor alle aanspraken van derden voor schade veroorzaakt met en/of door een Trailer en/of  
voortvloeiende uit het gebruik van een Trailer indien en voor zover de Verhuurder voor dergelijke aanspraken niet  is verzekerd onder enige 
overeenkomst van verzekering van Verhuurder en/of de verzekering niet uitkeert. 

13.8. Indien een Trailer beschadigd of gestolen wordt heeft Verhuurder het recht de schade door te berekenen aan Huurder. Bij berekening van het 
schadebedrag wordt rekening gehouden met de boekwaarde van de Trailer op dat moment. 

13.9. Door Huurder aan Verhuurder te betalen schadevergoeding op grond van deze Verhuurvoorwaarden en de Overeenkomst is uitdrukkelijk niet 
afhankelijk van uitkering van een verzekeringsmaatschappij aan Huurder. 

13.10. Het door Huurder als verzekerde onder een verzekeringsovereenkomst te dragen eigen risico komt geheel voor rekening van Huurder. 
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13.11. In geval van schade, diefstal en/of verlies van een Trailer zal Huurder Verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen en Huurder zal daarbij 

alle beschikbare informatie en/of gegevens met betrekking tot de schade, diefstal en/of het verlies van de Trailer aan Verhuurder ter beschikking 
stellen. 

13.12. Indien de Trailer teniet gaat door schade, diefstal  en/of verlies is Huurder verplicht het bedrag van de boekwaarde van de Trailer op dat moment, 
volledig aan Verhuurder te vergoeden. Huurder blijft verplicht de verschuldigde huurtermijnen voor de huur van de Trailer aan Verhuurder te voldoen 
tot de datum waarop het volledige bedrag van de vrije marktwaarde van de Trailer, zoals hierboven omschreven, is ontvangen op de bankrekening 
van Verhuurder. 

13.13. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor de huur van slechts 1 (één) Trailer, wordt de Overeenkomst beëindigd met ingang van de datum waarop 
het volledige bedrag van de vrije marktwaarde van de Trailer, zoals omschreven in Artikel 13.12, is ontvangen op de bankrekening van Verhuurder. 

13.14. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor de huur van meer dan 1 (één) Trailer, wordt de Overeenkomst slechts beëindigd voor wat betreft de 
huur van de Trailer die teniet is gegaan door schade, diefstal en/of verlies, met ingang van de datum waarop het volledige bedrag van de vrije 
marktwaarde van de Trailer, zoals omschreven in Artikel 13.12, is ontvangen op de bankrekening van Verhuurder. Voor wat betreft de overige 
Trailers duurt de Overeenkomst voort onder de overeengekomen voorwaarden, tenzij de verhuurder anders besluit. 

13.15 Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan lading,overbelading,of andere vervoerde zaken,ongeacht de wijze 
waarop deze schade tot stand is gekomen.  

 
14. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
14.1. De duur van de Overeenkomst wordt bepaald en opgenomen in de Overeenkomst. Indien de duur van de Overeenkomst een periode van 12 (twaalf) 

maanden of langer betreft, dan zal de Overeenkomst na afloop van deze periode stilzwijgend worden verlengd met een periode van 12 (twaalf) 
maanden tenzij deze door een Partij per aangetekend schrijven wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. 

 
15. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST EN OVERMACHT 
15.1. Verhuurder heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met onmiddellijke ingang, de verdere nakoming van zijn 

verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten en de Trailers terug te (doen) halen, zulks onverminderd alle overige aan hem toekomende 
rechten en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn indien: 
I) Huurder aangifte doet tot faillietverklaring, failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, een vereffenaar met betrekking tot Huurder 
wordt aangesteld of een soortgelijke  gebeurtenis plaatsvindt met betrekking tot Huurder;  
II) Huurder betrokken raakt in onderhandelingen met één of meer van haar crediteuren of andere stappen onderneemt met het oog op een 
herstructurering van al haar schulden of een gedeelte daarvan; 
III) een crediteur van Huurder executoriaal beslag legt, andere executoriale maatregelen neemt ten aanzien van of bezit neemt van alle of een deel 
van de activa van Huurder;  
IV) Huurder ontbonden wordt of ophoudt haar bedrijf of een aanzienlijk gedeelte daarvan te voeren of een besluit daartoe wordt genomen;  
V) het bedrijf van Huurder geheel of gedeeltelijk wordt verplaatst naar het buitenland;  
VI)Huurder fuseert, wordt gereorganiseerd, of wordt gesplitst in afzonderlijke rechtspersonen, of een besluit daartoe wordt genomen;  
VII)een wijziging optreedt in de personen die de macht hebben het bestuur en het beleid van Huurder te bepalen door de eigendom van 
stemgerechtigde aandelen, door overeenkomst of  anderszins;  
VIII)Huurder tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en nakoming op een later 
tijdstip onmogelijk is of niet meer van waarde  is naar het oordeel van de Verhuurder; 
IX)Huurder onjuiste informatie heeft verstrekt, heeft nagelaten informatie te verschaffen of Verhuurder op enigerlei wijze heeft misleid en Verhuurder, 
als zij de beschikking had gehad over  juiste, volledige en niet misleidende informatie, deze Overeenkomst niet of niet op gelijke voorwaarden zou zijn 
aangegaan.  

15.2. Het in Artikel 15.1 bepaalde geldt tevens, indien Huurder een Trailer niet binnen 5 (vijf) werkdagen na berichtgeving door Verhuurder conform Artikel 
3.1 heeft opgehaald. 

15.3. Indien de behoorlijke nakoming door één der Partijen ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van deze Partij komen, 
waaronder de omstandigheden voor wat betreft Verhuurder in 15.4 genoemd, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere Partij het 
recht de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de onmogelijkheid tijdelijk is, 
kan de Overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor de andere Partij, 
met dien verstande dat de Overeenkomst door de andere Partij in ieder geval kan worden ontbonden, indien nakoming gedurende een 
aaneengesloten periode van 6 (zes) maanden onmogelijk is 

15.4. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Verhuurder komen, zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen 
voorschriften die het gebruik van een ter beschikking gestelde of nog ter beschikking te stellen Trailer verhinderen of beperken, tekort aan grond- en 
hulpstoffen voor productie van Trailers, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking van zowel eigen personeel als personeel van derden, in-, uit- en/of 
doorvoerverbod en/of transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van Verhuurder of transportondernemingen, 
storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen. 

 
16. TERUGLEVEREN VAN TRAILERS 
16.1. Indien de Overeenkomst beëindigd wordt al dan niet door ontbinding op grond van Artikel 15 en Huurder aan Verhuurder schriftelijk heeft bevestigd 

dat hij geen verlenging van de Overeenkomst wenst dan dient Huurder een Trailer terug te brengen naar het depot van Verhuurder waar deze door 
Verhuurder aan Huurder ter beschikking is gesteld tenzij door Partijen in de Overeenkomst een andere plaats en/of depot is overeengekomen. 

16.2. Indien (i) het een voor Huurder nieuw gefabriceerde Trailer betreft welke ter beschikking is gesteld bij de fabrikant en/of (ii) het depot van Verhuurder 
waar een Trailer door Huurder op grond van dit Artikel 16 dient te worden teruggebracht gesloten dan wel opgeheven is en/of (iii) Verhuurder dit 
redelijkerwijs nodig acht, dient een Trailer te worden teruggebracht naar een ander door Verhuurder aan te wijzen depot van Verhuurder waarbij 
Verhuurder de belangen van Huurder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is in acht zal nemen. 

16.3. Indien Huurder een Trailer niet en/of niet tijdig terugbrengt naar het op grond van Artikel 16.1 en 16.2 door Verhuurder aangewezen depot, dan wel 
de aangewezen plaats en daartoe geen gegronde redenen heeft, is Verhuurder gerechtigd alle door haar gemaakte en/of te maken kosten, zoals 
kosten voor opslag en vervoer van de Trailer alsmede de huurkosten over deze periode, voor het alsnog terugbrengen van de Trailer naar het 
aangewezen depot bij Huurder in rekening te brengen. 

16.4. Bij teruglevering van een Trailer dient een Inbound Formulier te worden ingevuld. 
16.5. Verhuurder vergelijkt het Outbound Formulier met het Inbound Formulier en bepaalt op deze manier of en in welke mate schade is ontstaan in, op 

en/of aan de Trailer tijdens de duur van de Overeenkomst welke schade door Huurder aan Verhuurder dient te worden vergoed overeenkomstig 
Artikel 8, doch met uitzondering van slijtage als gevolg van en/of voortvloeiende uit normaal gebruik van de Trailer. 

16.6. Een Trailer dient bij teruglevering te voldoen aan elk van de voorwaarden als overeengekomen in de Overeenkomst en tevens aan elk van de 
volgende voorwaarden: 
I) een Trailer dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voor verkeersveiligheid; 
II) een Trailer dient de wettelijke APK keuring te zijn ondergaan, welke keuring niet meer dan 3 (drie) maanden geleden heeft plaatsgevonden; 
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III) een Trailer dient in een voor onmiddellijke inzet voor vervoer van goederen geschikte staat te verkeren; 
IV) Huurder dient in het bezit te zijn van volledige keurings- en voertuigpapieren met betrekking tot een Trailer. 

16.7. De verplichting van Huurder de huurtermijnen te voldoen en/of (wettelijke) keuringen, reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden ,onderdelen en 
banden met betrekking tot een Trailer uit te (laten) voeren loopt door tot de datum waarop de Trailer conform dit Artikel 16 is teruggeleverd. Het recht 
van Verhuurder om, gedurende de periode waarin Huurder als gevolg van niet tijdige teruglevering de Trailer onrechtmatig onder zich houdt, een 
vergoeding te vorderen gelijk aan het bedrag van de verschuldigde huurtermijn(en), geldt onverminderd zijn recht op het meerdere indien zijn schade 
meer dan deze vergoeding bedraagt. 

16.8 Alle kosten voor herstel van (materiele) schade of gebreken aan het gehuurde zijn voor rekening huurder, tenzij gevolg is van normale slijtage 
 
17. INTELLECTUELE EIGENDOM 
17.1. Huurder mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder geen gebruik maken van de handelsnamen, logo's, octrooien, 

auteursrechten, handelsmerken en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van Verhuurder. 
17.2. Het is ieder der Partijen verboden om van de andere Partij verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, 

behoudens voor zover vereist door het toepasselijke recht. 
 

18. DERDENBEDING 
18.1 Huurder verklaart ermee bekend te zijn en zover nodig ermee in te stemmen dat de eigendom van de Trailer bij een  derde kan (komen te) 

berusten of dat de Trailer kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de 
Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben. 

18.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder de Trailer op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder 
dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van verhuurder jegens de derde. Als gevolg van 
deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te 
geschieden ten kantore van derde of op een derde aangewezen locatie. 

18.3 Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van de Trailer door Huurder zou willen  continueren, is Huurder verplicht om 
op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst 
en onder gelijkluidende condities 

18.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7.226 en 7:227 BW geheel uit. 
18.5             Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen. 
 
19. PARTIËLE NIETIGHEID / CONVERSIE 
19.1. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn (geheel of gedeeltelijk), blijven 

de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een 
nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de 
inhoud en het doel van deze Verhuurvoorwaarden. 

 
20. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER 
20.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Verhuurder en Huurder is Nederlands recht van toepassing. 
20.2. De bevoegde Rechtbank Overijssel locatie Almelo  is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Verhuurder en 

Huurder voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze Algemene Verhuurvoorwaarden, 
kennis te nemen. 

 
  
 
  
 


