
 

  

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN 
VOLVO GROUP TRUCK CENTER B.V. UITSLUITEND VOOR HUURDERS 
HANDELEND IN DE UITOEFENING VAN EEN BEROEP OF BEDRIJF 
 
ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 
1. In deze voorwaarden wordt aan de volgende uitdrukkingen de volgende 
betekenis toegekend, tenzij deze strijdig is met de context waarin de uitdrukkin-
gen worden gebruikt: 
- "Huurder”: de persoon of personen, de zaak of het bedrijf van wie of waarvan de 
order voor de huur van het Voertuig door de Dealer wordt aanvaard; 
- "Dealer”: Volvo Group Truck Center B.V., statutair gevestigd te Rotterdam;    
- "Overeenkomst”: iedere overeenkomst tussen de Dealer en de Huurder terzake 
Verhuur van een Voertuig, die wordt gesloten volgens artikel 2; 
- "Verhuur”: de verhuur van Voertuigen door de Dealer inclusief het uitlenen en 
beschikbaar stellen in het kader van een demonstratie van een Voertuig; 
- "Voorwaarden”: de standaard verhuurvoorwaarden die in dit document zijn 
weergegeven tezamen met de specifieke voorwaarden die schriftelijk tussen de 
Huurder en de Dealer zijn overeengekomen; 
- "Voertuig": iedere vrachtwagen, vrachtwagenonderstel, bus, onderdelen 
(bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: motoren en versnellingsbakken) of getrokken 
materieel dat door de Dealer aan de Huurder wordt verhuurd, inclusief de 
bijbehorende onderdelen en accessoires. 
2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en Overeenkomsten 
inzake de Verhuur van een Voertuig, waarbij de Dealer als verhuurder optreedt. 
3. Afwijkingen van deze Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover 
schriftelijk tussen partijen overeengekomen.  
4. De partijen bij de Overeenkomst hebben niet de bedoeling dat de daarin 
opgenomen Voorwaarden van toepassing zijn op personen die geen partij zijn bij 
de Overeenkomst. 
5. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de wederpartij van de 
Dealer, zijn op de Overeenkomst niet van toepassing. 
 
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN 
1. Tenzij schriftelijk anders aangegeven door de Dealer, is iedere aanbieding 
slechts geldig gedurende een periode van maximaal 30 dagen vanaf de datum 
van de aanbieding, tenzij de Dealer deze eerder heeft ingetrokken.  
2. Iedere order wordt geacht een aanbod van de Huurder te zijn om onder deze 
Voorwaarden een Voertuig te huren. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 
van dit artikel, brengt iedere acceptatie van een aanbieding voor de huur van een 
Voertuig, een Overeenkomst tussen de Dealer en de Huurder tot stand.  
3. Een Overeenkomst tot Verhuur van een Voertuig dient schriftelijk tot stand te 
komen. Mondelinge overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende 
voorwaarde dat de Dealer de overeenkomst binnen zeven dagen schriftelijk 
bevestigt of wanneer uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst.  
4. De Dealer behoudt zich het recht voor om een aanbetaling te verlangen als 
voorwaarde voor de acceptatie van een order. 
5. Indien en voorzover de procedure als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van 
dit artikel plaatsvindt door middel van EDI (Electronic Data Interchange; elektro-
nisch data verkeer) of fax, worden de EDI- en faxberichten gelijk gesteld aan 
schriftelijke stukken. 
 
ARTIKEL 3. HUURPERIODE, VERLENGING OVEREENKOMST 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde 
periode. 
2. De dag van ter beschikking stelling en de dag van terugbezorging zijn in de 
huurperiode inbegrepen. 
3. Verlenging van de Overeenkomst dient voor het verstrijken van de oorspronke-
lijke huurperiode schriftelijk te worden aangevraagd bij de Dealer. 
4. Op een verlengde Overeenkomst zijn deze Voorwaarden onverkort van 
toepassing. 
 
ARTIKEL 4. OVERSCHRIJDING HUURPERIODE 
1. Indien het Voertuig niet uiterlijk op het overeengekomen tijdstip en op de 
overeengekomen plaats ter beschikking van de Dealer is gesteld, ontstaat op het 
moment van overschrijding van de overeengekomen periode voor de Dealer het 
recht tot onmiddellijke terugname van het Voertuig. 
2. In geval van overschrijding van de huurperiode blijft de Huurder de huurprijs 
verschuldigd tot aan het moment dat het Voertuig op de overeengekomen plaats 
weer ter beschikking van de Dealer is gesteld, waarbij de huurprijs voor de duur 
van de overschrijding kan worden verhoogd met een bedrag van €150,- per dag, 
onverminderd de Dealer verder toekomende rechten zoals het recht op volledige 
schadevergoeding. 
3. De verhoging zoals in lid 2 van dit artikel genoemd zal niet worden toegepast 
indien de Huurder ten genoegen van de Dealer aantoont dat de overschrijding het 
gevolg is van omstandigheden die de Huurder niet kan worden toegerekend. 
 
ARTIKEL 5. HUURPRIJS 
1. De huurprijs luidt in Euro, exclusief BTW.  
2. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in 
rechten, tarieven, accijnzen, belastingen, valutakoersen e.d. heeft de Dealer het 
recht deze door te berekenen in de overeengekomen prijs. De Dealer stelt de 
Huurder zo spoedig mogelijk in kennis van de gewijzigde prijs.            
3. Gedurende de periode dat de Huurder het Voertuig tot zijn beschikking heeft 
zijn alle kosten verbonden aan het gebruik van het Voertuig zoals onder andere 
kosten van brandstof, olie, belastingen, retributies, accijnzen, douanerechten en 
overige kosten en heffingen voor rekening van de Huurder. 
4. De huurprijs is verschuldigd ook indien de Huurder in het genot van het 
Voertuig is gestoord of van het Voertuig geen gebruik heeft gemaakt. 
5. Indien de huurprijs wordt gebaseerd op het aantal werkelijk verreden kilome-
ters geschiedt vaststelling daarvan bindend op basis van een verzegelde 
kilometer- en/of naafteller of een (digitale) tachograaf. Een defect aan deze 
teller(s) dient door de Huurder terstond nadat het defect wordt ontdekt aan de 
Dealer te worden gemeld. Het aantal verreden kilometers kan in geval van een 
defect bindend door de Dealer worden vastgesteld aan de hand van onder andere 
de tachograaf en de wegenkaart. 
6. Het voertuig wordt aan de Huurder ter beschikking gesteld met een volle 
brandstoftank. Bij retournering wordt het Voertuig voor rekening van de Huurder 
volledig afgetankt of vol ingeleverd. 
7. Eventuele geschillen omtrent de facturering van de huurprijs dienen binnen 7 
dagen na ontvangst van het schriftelijke bericht of de factuur aan de Dealer te 
worden aangekondigd. Vorderingen die niet binnen deze periode worden 
ingediend, worden geacht te zijn vervallen. 
 

ARTIKEL 6. BETALING 
1. Betaling geschiedt vóór de door de Dealer op de factuur vermelde uiterste 
datum van betaling.  
2. Alle betalingen die door de Huurder op grond van de Overeenkomst dienen te 
worden gedaan, vinden plaats zonder enige verrekening, compensatie, beperking 
of voorwaarde en zonder dat er een aftrek voor of wegens een eventuele 
tegenvordering wordt gehanteerd. 
3. De Dealer mag iedere betaling die door de Huurder wordt gedaan toewijzen 
aan die facturen die de Dealer gerade acht, ongeacht een eventuele (eerder) 
gedane toewijzing door de Dealer. 
4. Bij niet tijdige betaling is de Huurder zonder nadere ingebrekestelling van 
rechtswege in verzuim en is de Huurder gehouden tot vergoeding van de 
wettelijke rente plus 4% op jaarbasis over het factuurbedrag voor de duur van het 
verzuim. Daarnaast is de Huurder gehouden tot het vergoeden van de gerechte-
lijke en buitengerechtelijke incassokosten, inclusief de kosten van een raadsman 
en overige kosten, ten deze vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een 
minimum van € 250,--. Een en ander onverminderd de andere rechten van de 
Dealer onder de Overeenkomst.  
5. De Dealer heeft het recht in door hem te bepalen gevallen vooruitbetaling en/of 
storting van een waarborgsom te verlangen en/of te verlangen dat de Huurder tot 
zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst een 
onherroepelijke, onvoorwaardelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de 
Dealer acceptabele bankinstelling. 
 
ARTIKEL 7. EIGENDOM 
1. De Huurder verwerft nimmer het eigendomsrecht van (een deel van) het 
Voertuig. 
2. Door de Huurder aan het Voertuig gemonteerde onderdelen en accessoires 
worden op het moment van montage eigendom van de Dealer of dienen op eerste 
verzoek van de Dealer door de Huurder te worden verwijderd zonder enige vorm 
van schade aan het betreffende Voertuig te berokkenen, één en ander met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 7. 
 
ARTIKEL 8. TER BESCHIKKING STELLING EN GEBRUIK VAN HET VOERTUIG 
1. De Huurder erkent het voertuig in goede en bedrijfsklare staat en in overeen-
stemming met het door partijen ondertekende afgifterapport van de Dealer in 
ontvangst te hebben genomen. 
2. De Huurder zal het Voertuig zorgvuldig en op vakkundige wijze (doen) 
gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het Voertuig overeenkom-
stig de technische specificaties geschikt is en er voor zorg dragen dat de 
bestuurder van het Voertuig de deskundigheid en lichamelijke en geestelijke 
conditie bezit die voor het zorgvuldig besturen van het Voertuig noodzakelijk zijn. 
3. Het is de Huurder verboden het Voertuig, noch enig onderdeel daarvan, te 
vervreemden, te bezwaren, te verpanden, onder te verhuren, uit te lenen, dan wel 
op enigerlei andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. 
4. De Huurder zal tegenover derden nimmer de indruk wekken of toelaten dat de 
indruk ontstaat als zou hij bevoegd zijn tot het verrichten van de in lid 3 van dit 
artikel omschreven handelingen. 
 5. De Huurder zal alle op het gebruik van het Voertuig en op het vervoer van de 
met het Voertuig te vervoeren zaken toepasselijke wettelijke eisen en overige 
voorschriften stipt naleven en zorgen dat alle vereiste vergunningen, toestem-
mingen en documenten tijdig voor zijn rekening worden aangevraagd, verleend en 
verlengd, en zo nodig in het Voertuig (in afschrift) aanwezig zijn. 
6. De Huurder dient er zorg voor te dragen dat alle belastingen, rechten en 
heffingen in verband met het gebruik van het Voertuig tijdig zijn betaald, tenzij 
tussen de partijen anders is overeengekomen. 
7. Het is de Huurder zonder voorafgaande toestemming van de Dealer niet 
toegestaan: 
- veranderingen aan het Voertuig aan te brengen; 
- onderdelen, accessoires en gereedschappen van of uit het Voertuig te verwijde-
ren; 
- aanduidingen, nummers, merk- of handelsnamen zoals op het Voertuig aange-
bracht te veranderen, verwijderen of onzichtbaar te maken; 
- reclame-uitingen van enigerlei aard op het Voertuig aan te brengen; 
- het Voertuig te (doen) gebruiken in andere landen dan in Nederland. 
 
ARTIKEL 9. INSPECTIE 
1. De Dealer is te allen tijde bevoegd het Voertuig te (doen) inspecteren en 
daartoe de plaats(en), - ook die van derden - waar het Voertuig zich bevindt of 
zich zou kunnen bevinden op ieder moment te betreden. 
2. De Huurder zal er voor zorg dragen dat de Dealer de in lid 1 van dit artikel 
genoemde plaats(en) kan betreden. 
 
ARTIKEL 10. ONDERHOUD, REPARATIES, KEURINGEN 
10.1 ALGEMEEN 
10.1.1. Met inachtneming van de toepasselijke voorschriften dient de Huurder er 
voor zijn rekening voor zorg te dragen dat er steeds voldoende olie, koelvloeistof 
en antivriesmiddel in de daarvoor bestemde ruimten in het Voertuig aanwezig 
zijn. Tevens dient de Huurder steeds de bandenspanning op peil te houden en 
indien nodig de wielmoeren na te trekken. 
10.1.2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het Voertuig dienen door 
de Dealer te worden uitgevoerd. 
10.1.3. De Huurder of derden kunnen uitsluitend werkzaamheden aan het 
Voertuig uitvoeren na voorafgaande toestemming van de Dealer. 
10.1.4. De Huurder dient de Dealer in staat te stellen tijdig de werkzaamheden en 
de voorgeschreven keuringen uit te voeren en het Voertuig daartoe op de 
overeengekomen tijdstippen ter beschikking van de Dealer te stellen en te 
houden. 
10.1.5. Reparatie c.q. vervanging van lekke banden, kapotte ruiten, glas, lampjes, 
zekeringen en bovenhoofdse schade is te allen tijde voor rekening van de 
Huurder. 
10.2 ONDERHOUD EN REPARATIES VOOR REKENING VAN DE HUURDER 
10.2.1. De Huurder is verplicht het Voertuig gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst in goede, bedrijfsklare staat te (doen) onderhouden en zich hierbij 
te houden aan het onderhoudsschema dat op het Voertuig van toepassing is. 
10.2.2. Indien en voorzover de Huurder aantoont dat een gebrek c.q. schade aan 
het Voertuig reeds bestond ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst doch 
op dat moment redelijkerwijs niet ontdekt kon worden, zijn de kosten van de 
direct met het gebrek c.q. die schade verband houdende werkzaamheden voor 
rekening van de Dealer. 
 
 
 



 

  
 

10.3 ONDERHOUD EN REPARATIES VOOR REKENING VAN DE DEALER 
10.3.1. Met inachtneming van het hierna bepaalde zijn de kosten van onderhoud 
en reparatie aan het Voertuig voor rekening van de Dealer, tenzij tussen partijen 
anders is overeengekomen.  
10.3.2. De kosten van navolgende werkzaamheden worden tegen de op het 
moment van uitvoering van deze werkzaamheden geldende prijzen en tarieven 
afzonderlijk aan de Huurder in rekening gebracht: 
- herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van nalatigheid aan de zijde van de 
Huurder; 
- herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van het 
Voertuig, waaronder onder andere wordt verstaan: 

- gebruik voor andere dan de overeengekomen gebruiksdoelein-
den; 
- onjuiste belading of overbelading (weeg- en vrachtbrieven wor-
den op eerste verzoek van de Dealer overgelegd); 
- gebruik van verkeerde brandstoffen en oliën;  
- ondeskundige besturing of gebruik. 

- herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van alle van buitenaf komende 
oorzaken zoals onder andere aanrijdingen, verkeersongevallen, brand, bliksemin-
slag. 
10.3.3. Indien vervanging van de banden plaats vindt in het kader van normale 
slijtage en overeenkomstig het onderhoudsschema, zijn de direct daarmee 
samenhangende kosten voor rekening van de Dealer. In alle andere gevallen 
vindt vervanging van de banden plaats voor rekening van de Huurder. 
 
ARTIKEL 11. INLEVERING VAN HET VOERTUIG 
1. De Huurder is verplicht het Voertuig op de overeengekomen plaats in goede 
staat en zonder gebreken - normale slijtage uitgezonderd - terug te bezorgen. 
2. Op het moment van inlevering zullen partijen een inname-rapport invullen en 
voor akkoord ondertekenen. 
3. Indien een inname-rapport uitsluitend door de Dealer wordt opgesteld - 
bijvoorbeeld indien het Voertuig buiten de daarvoor geldende openingstijden 
wordt ingeleverd - is het door de Dealer opgestelde inname-rapport bindend voor 
de Huurder. 
4. Indien bij vergelijking van het afgifte- en inname-rapport blijkt dat er gedurende 
de looptijd van de Overeenkomst beschadiging van het Voertuig is opgetreden of 
anderszins gebreken worden geconstateerd die niet op het afgifte-rapport zijn 
aangegeven, is de Huurder verplicht alle daaruit voor de Dealer voortvloeiende 
kosten aan de Dealer te vergoeden. In dit geval blijft de Huurder de huurprijs 
verschuldigd tot het moment dat het Voertuig volledig gerepareerd. 
 
ARTIKEL 12. RISICO, VERZEKERING 
1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst berust het risico voor het Voertuig 
bij de Huurder. 
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de Huurder het Voertuig 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst all-risk verzekerd te houden, waarbij 
de Dealer als begunstigde wordt aangemerkt. 
3. De Huurder verleent de Dealer op eerste verzoek inzage in de polis. 
4. Het eigen risico is te allen tijde voor rekening van de Huurder. 
 
ARTIKEL 13. SCHADE, VERLIES, DIEFSTAL  
1. De Huurder is aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies of diefstal van het 
Voertuig ontstaan c.q. veroorzaakt gedurende de huurperiode. 
2. Schade aan c.q. verlies of diefstal van het Voertuig dient onmiddellijk door de 
Huurder aan de Dealer te worden gemeld en vervolgens schriftelijk te worden 
bevestigd. 
3. In geval van schade aan c.q. verlies of diefstal van het Voertuig dan wel 
schade veroorzaakt door het Voertuig is de Huurder verplicht een politierapport, 
proces-verbaal en/of volledig ingevuld schadeformulier in te (doen) vullen en dit 
onmiddellijk aan de Dealer te sturen. 
4. De Huurder zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de schade zoveel 
mogelijk te beperken en zich houden aan de door de Dealer gegeven instructies. 
 
ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID 
1. De Dealer alsmede haar personeel, vertegenwoordigers en invalkrachten, is 
jegens de Huurder nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor directe of 
indirecte schade waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolg-
schade van de Huurder in verband met de Overeenkomst of de uitvoering 
daarvan, tenzij en voor zover de Huurder aantoont dat de schade is te wijten aan 
opzet of bewuste roekeloosheid van tot de directie of de bedrijfsleiding behorende 
ondergeschikten van de Dealer. 
2. De Dealer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan de zijde van 
de Huurder of derden veroorzaakt door het gebruik van het Voertuig door de 
Huurder of derden of door de omstandigheid dat het Voertuig niet of slechts 
gedeeltelijk kan worden gebruikt, tenzij wordt aangetoond dat de schade het 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Dealer.   
3. De Dealer is op enkele wijze aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies van 
zaken die door middel van het Voertuig worden vervoerd, in het Voertuig zijn 
opgeslagen of zich anderszins op enig moment in het Voertuig bevinden, tenzij 
wordt aangetoond dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloos-
heid aan de zijde van de Dealer.  
4. De Huurder vrijwaart de Dealer voor aanspraken van derden op vergoeding 
van schade zoals bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel. 
5. De Huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de Dealer van alle boetes, 
maatregelen en overige sancties die het gevolg zijn van gedurende de huurperio-
de met het Voertuig gepleegde strafbare feiten. 
6. De Huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de Dealer en houdt de Dealer 
gevrijwaard tegen welke kosten, vorderingen, schade, eisen of verliezen dan ook 
die geheel of gedeeltelijk worden veroorzaakt door: 
a. het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen van de 
Huurder op grond van deze Overeenkomst;  
b. een wijziging of verandering aan enig Voertuig uitgevoerd zonder voorafgaan-
de toestemming en goedkeuring van de Dealer door c.q. in opdracht van de 
Huurder, waaronder maar niet uitsluitend, de installatie van apparatuur, accessoi-
res of vervangende onderdelen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd voor 
gebruik in het Voertuig, of die niet geheel gelijkluidend zijn in hun specificaties en 
kwaliteit aan de apparatuur of vervangende onderdelen die hiervoor zijn goedge-
keurd door Volvo Truck Corporation, of  
c. enige tekortkoming in het Voertuig die wordt veroorzaakt door een handelen of 
nalaten door de Huurder of zijn werknemers of vertegenwoordigers. 
7. De Dealer is niet gehouden de Huurder vervangend vervoer aan te bieden of 
het transport van het te repareren Voertuig te verzorgen, noch heeft de Huurder 
recht op vergoeding van de kosten van vervangend vervoer. 

 
ARTIKEL 15. OVERMACHT 
1. De Dealer is niet aansprakelijk jegens de Huurder voor enige tekortkoming in 
of niet-tijdige uitvoering van of voor de gevolgen van enige tekortkoming in of 
niet-tijdige uitvoering van de Overeenkomst, indien deze te wijten is aan een 
gebeurtenis die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshan-
deling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Een 
tekortkoming in of niet-tijdige uitvoering van is in ieder geval niet voor rekening 
van de Dealer voor zover deze is veroorzaakt door een of meer van de volgende, 
maar daartoe niet beperkte, omstandigheden: natuurrampen, oorlogen, arbeids-
geschillen, protestacties, brand, oproer, explosies, terroristische acties en 
nationale calamiteiten. De Dealer heeft in geval van overmacht het recht op een 
redelijke verlenging van de termijn voor het voldoen aan haar verplichtingen 
onder de Overeenkomst. 
2. In geval van overmacht is de Dealer gerechtigd om haar verplichtingen onder 
de Overeenkomst op te schorten. Indien de overmacht langer duurt dan drie 
maanden zijn zowel de Dealer als de Huurder bevoegd de Overeenkomst voor het 
niet uitvoerbare deel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  
 
ARTIKEL 16. OVERDRACHT 
1. De Huurder zal de rechten en plichten die voor hem uit deze Overeenkomst 
voorvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen, cederen, in 
licentie geven, vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, zonder 
voorafgaande toestemming van de Dealer. De Dealer is bevoegd aan de toe-
stemming voorwaarden te verbinden. 
2. De Dealer behoudt zich het recht voor de rechten en plichten die voor hem uit 
de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, 
cederen, in licentie geven, vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren. De 
Dealer stelt de Huurder van zodanige overdracht schriftelijk in kennis. 
 
ARTIKEL 17. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING, ONTBINDING, SCHADEVER-
GOEDING 
1. In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Huurder is 
de Huurder gehouden tot vergoeding van de kosten aan de zijde van de Dealer, 
ten deze vastgesteld op 50% van de huurprijs zoals door de Huurder verschuldigd 
zou zijn over de resterende looptijd van de Overeenkomst, één en ander tenzij de 
Huurder aantoont dat de beëindiging van de Overeenkomst wordt veroorzaakt 
door een ernstige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de 
Dealer. 
2. De Huurder dient de Dealer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van 
het feit dat hij het Voertuig op een eerder moment dan overeengekomen weer ter 
beschikking van de Dealer zal stellen. 
3. In geval van tekortkoming door de Huurder in de nakoming van zijn verplichtin-
gen - waaronder maar niet beperkt, het niet betalen van enig verschuldigd of 
opeisbaar bedrag in overeenstemming met artikel 6 - uit deze Overeenkomst of 
overeenkomsten die hieruit voortvloeien, alsmede in geval van zijn faillissement, 
surséance van betaling en van stillegging, liquidatie, overname Klant of vergelijk-
bare toestand van de onderneming van de Huurder of indien hij ophoudt met 
handelen of naar de redelijke overtuiging van de Dealer waarschijnlijk de handel 
zal stopzetten of dreigt dit te doen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te 
zijn. Alsdan heeft de Dealer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
zonder rechtelijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling eenzijdig te 
ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd hem verder toekomende 
rechten. 
4. Alle vorderingen die de Dealer in deze gevallen op de Huurder mocht hebben 
of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar worden. 
5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in 
dit artikel ontstaat voor de Dealer op het moment van ontbinding het recht tot 
onmiddellijke terugname van het Voertuig. 
6. De beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht hoe deze beëindiging tot 
stand komt, doet geen afbreuk aan de rechten, verplichtingen en aansprakelijk-
heid van de Huurder of de Dealer die voorafgaand aan de beëindiging zijn/is 
opgebouwd. De artikelen die een expliciet of impliciet effect hebben na beëindi-
ging blijven van kracht ondanks de beëindiging. 
 
ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN 
1. Op de Overeenkomst of op enige voorwaarde uit de Overeenkomst dan wel uit 
deze Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten, is het Nederlandse recht 
van toepassing. 
2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst of 
overeenkomsten die hieruit voorvloeien tussen partijen zullen ontstaan, worden 
ter keuze van de Dealer hetzij voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement van de vestigingsplaats van de Dealer, hetzij onderworpen aan 
het oordeel van arbiters, benoemd door en uitspraak doende overeenkomstig het 
Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam. 
3. Arbitrage vindt plaats met inachtneming van het navolgende: 
- arbitrage vindt plaats in de vestigingsplaats van de Dealer; 
- arbitrage vindt plaats in de Nederlandse taal; 
- het scheidsgerecht bestaat uit drie arbiters. 
 
Rotterdam, oktober 2014 


