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1.0 Definities 
1.1 De volgende definities gelden in deze overeenkomst: 

- Het begrip “Oplegger” verwijst naar de oplegger die wordt gehuurd op grond van deze 
overeenkomst, met inbegrip van onderdelen en accessoires, en alle onderdelen en 
accessoires die daaraan later worden toegevoegd of aangebracht. 
- “Normale staat” betekent dat het voertuig moet voldoen aan de actuele 
verkeersveiligheidsregels en dat 

 het moet worden ingeleverd voor verdere verhuur zonder dat bijzondere reparaties nodig 
zijn.  

 - “Huurdag” betekent elke aangevangen kalenderdag.  
2.0  Huurperiode 
2.1  De huurperiode vangt aan op de op de pagina hiernaast aangegeven datum en eindigt in 

overeenstemming met het hierna in artikel 10 en 11 bepaalde.  
2.2  Verhuuragent heeft het recht om de overeengekomen huur te verhogen voor het einde van 

de in de Overeenkomst bepaalde huurperiode in geval van externe omstandigheden die 
hebben geleid tot een verhoging van de door verhuuragent gemaakte kosten.    

2.3 De huurperiode bedraagt ten minste 3 dagen.  
2.4 Afschrijving van de huur geschiedt uiterlijk op de geboekte incassodatum zoals vermeld in 

de huurovereenkomst. Indien een wijziging naar een latere incassodatum wordt verzocht, 
dient dit uiterlijk op de vermelde incassodatum om 12.00 uur aan PNO te zijn doorgegeven. 

2.5 De huurovereenkomst begint uiterlijk 7 dagen nadat huurder door verhuuragent op de 
hoogte is gesteld dat het huurobject klaar staat om te worden opgehaald. 

2.6 Wanneer de oplegger wordt opgehaald, dient huurder verhuuragent daarvan op de hoogte 
te stellen om een check-out-bon te ontvangen en deze te ondertekenen. Indien dit niet 
plaatsvindt, accepteert huurder de bon die verhuuragent bij inlevering van het voertuig 
verstrekt.  

2.7 Bij inlevering van de oplegger dient huurder verhuuragent daarvan persoonlijk op kantoor, 
dan wel telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen. De huurperiode eindigt pas nadat 
verhuuragent op de hoogte is gesteld van het feit dat het voertuig is ingeleverd.  

2.8 Indien huurder bij afloop van de langlopende huurovereenkomst (een periode van 12 
maanden of meer) de oplegger niet inlevert op de overeengekomen datum, dan wordt de 
overeenkomst verlengd in overeenstemming met voorwaarden waarbij huurder bij 
beëindiging een opzegtermijn van 3 maanden in acht dient te nemen, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. Verhuuragent mag de verlengde overeenkomst beëindigen door 
middel van opzegging aan huurder met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen. 
Na de einddatum van de overeenkomst geldt echter een toeslag van 50 euro (+ BTW) over 
het standaard dagtarief. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van verhuuragent om 
huurder aansprakelijk te houden voor alle verdere schade of kosten die in dit verband 
mochten opkomen, tenzij huurder ondubbelzinnig kan vaststellen dat de overeengekomen 
huurperiode is overschreden als gevolg van omstandigheden buiten zijn invloedssfeer. 

3.0   Onderwerping 
3.1  Huurder verleent hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan degene die 

namens hem optreedt bij de inontvangstneming van de oplegger bij aanvang van de 
huurperiode en inlevering daarvan bij afloop daarvan, om alle relevante en noodzakelijke 
taken te vervullen, zoals inontvangstneming van de oplegger, controle van de staat van de 
oplegger en andere relevante taken.  

3.2 Huurder of degene die namens hem optreedt, is verantwoordelijk voor inspectie van de 
oplegger en is ervoor verantwoordelijk dat deze in goed werkende staat in ontvangst wordt 
genomen, en dat mogelijke beschadigingen en/of gebreken aan verhuuragent bij 
inontvangstneming van de oplegger zijn gemeld. 

4.0  Gebruik  
4.1  Huurder is ervoor verantwoordelijk dat de oplegger op professionele wijze wordt gebruikt 

voor het doel waarvoor deze is bestemd. Aangezien de oplegger eigendom is van 
verhuuragent, heeft huurder niet het recht de oplegger te verpanden of over te dragen. 
Ook heeft huurder niet het recht om zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuuragent 
de oplegger te verhuren of uit te lenen of beschikbaar te stellen aan derden die niet in 
dienst van huurder zijn. De oplegger mag uitsluitend worden gebruikt op de wijze en voor 
het doel waarvoor de oplegger in redelijkheid is bedoeld. Hieronder wordt mede verstaan 
dat de oplegger niet zwaarder mag worden beladen dan zijn maximum laadvermogen, dat 
de lading gelijkelijk moet worden verdeeld, en dat huurder geen vracht mag laden die de 
oplegger zou kunnen beschadigen of ongeschikt maken voor vervoer van verdere goederen. 

4.2  Zonder voorafgaande toestemming van verhuuragent is het huurder niet toegestaan 
wijzigingen aan te brengen aan de oplegger, of onderdelen of toebehoren daarvan los te 
koppelen. 

4.3 Huurder is verantwoordelijk voor de oplegger, ongeacht of de oplegger aan een 
vrachtwagen is gekoppeld. 

4.4 Het is huurder niet toegestaan gevaarlijke stoffen (zoals vermeld in het transporthandboek 
voor gevaarlijke stoffen) of bijtende stoffen te vervoeren, met uitzondering van die welke 
zijn vermeld in groep 4 en 9 van de Europese Overeenkomst betreffende het internationaal 
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) (deel 3 van de lijst gevaarlijke 
goederen). 

4.5 Huurder dient ervoor te zorgen dat de vrachtwagen die de oplegger trekt beschikt over een 
geldige groene kaart, en is ervoor verantwoordelijk dat de oplegger uitsluitend mag worden 
gebruikt binnen landen die deelnemen aan het groenekaartsysteem. Verhuuragent heeft 
het recht om de verhuurde oplegger te volgen via een geïnstalleerde GPS-unit of 
soortgelijke digitale oplossing. 

5.0  Onderhoud/inspecties  
5.1  Huurder dient er te allen tijde op eigen kosten op toe te zien dat de oplegger in goed 

werkende staat wordt onderhouden. Bovendien dient huurder de voorschriften van wet- en 
regelgeving en de bepalingen met betrekking tot de staat en de verkeersveiligheid van de 
oplegger na te leven. Indien onderdelen of apparatuur aan de oplegger vervanging 
behoeven, mag huurder deze uitsluitend door originele onderdelen vervangen. Vervanging 
door andere reserveonderdelen of apparatuur is uitsluitend toegestaan met schriftelijke 
toestemming van verhuuragent.  

5.2  [Verhuur]agent heeft het recht de oplegger te allen tijde te inspecteren, te repareren of zo 
nodig te vervangen, op het op de pagina hiernaast vermelde en aan verhuuragent 
opgegeven adres. Huurder verleent verhuuragent tevens toegang tot het voertuig binnen 
het geëigende tijdsbestek om de inspecties en controles van het voertuig uit te voeren die  

 
nodig zijn volgens de voorschriften van de autoriteiten.  

5.3 Het periodiek onderhoud dient te worden uitgevoerd door verhuuragent, maar huurder is 
verplicht om zich te houden aan de door verhuuragent vastgestelde data en tijden voor 
onderhoud en inspecties. Indien huurder zich niet aan die vastgestelde data/tijden houdt, 
gaat de volledige verantwoordelijkheid en onderhoudsplicht voor de oplegger op huurder 
over.  

5.4 Indien niet anders is overeengekomen met verhuuragent vinden groot onderhoud en 
inspecties plaats in de eigen werkplaats van huurder.  

6.0 Reparaties/banden  
6.1  Huurder dient te allen tijde toestemming van verhuuragent te vragen alvorens reparaties 

uit te voeren, gebreken te herstellen of schade aan de oplegger te repareren.  
6.2  Indien huurder kan aantonen dat de onderdelen versleten of gebroken zijn als gevolg van 

slijtage, of dat de oplegger gebreken vertoont die niet konden worden ontdekt bij het 
aangaan van de overeenkomst, dan is verhuuragent verantwoordelijk voor de daaruit 
voortvloeiende reparatiekosten. Verhuuragent is niet verantwoordelijk voor de kosten van 
reparaties die zijn uitgevoerd zonder voorafgaande goedkeuring van verhuuragent. 
Goedkeuring van verhuuragent voor de uitvoering van bepaalde reparaties houdt niet in dat 
verhuuragent aansprakelijk is voor die kosten. Huurder is verplicht huur te betalen voor het 
voertuig gedurende de periode waarin de oplegger wordt gerepareerd. Huur is echter niet 
verschuldigd voor reparaties die voor rekening zouden moeten komen van verhuuragent.  
De in dit lid 6.2 voorgeschreven regels gelden niet indien verhuuragent een vervangende 
oplegger heeft verstrekt.  

6.3  Het feit dat verhuuragent gebreken of schade aan de oplegger moet herstellen in 
overeenstemming met het hiervoor in lid 6.2 bepaalde, houdt niet in dat huurder het recht 
heeft om de overeenkomst te beëindigen.  

6.4  Aan huurder wordt alle slijtage van banden en remvoering in rekening gebracht die normale 
gebruiksslijtage te boven gaat.  
Indien banden moeten worden gewisseld om een andere reden dan normale 
gebruiksslijtage, bijvoorbeeld in geval van een lekke band, pech, onvoldoende profiel etc., 
zijn de servicekosten alsmede de kosten van nieuwe banden per beschadigde mm voor 
rekening van huurder.  

 De kosten worden berekend per resterende mm profiel, van de nieuwe band tot 2 mm. 
Hetzelfde geldt voor nieuwe of tweedehands banden die moeten worden vervangen door 
huurder als gevolg van totale beschadiging van de band(en) gedurende een huurperiode.  

7.0  Schade/gebreken/verlies 
7.1  Met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde, zijn de kosten van reparatie van de 

oplegger, alsmede van verloren onderdelen of apparatuur die vervangen moeten worden, 
voor rekening van huurder. 

7.2  In geval van verlies, algehele beschadiging, diefstal, inbeslagname of confiscatie van de 
oplegger is huurder aansprakelijk voor huur voor de oplegger totdat een bedrag 
gelijkwaardig aan de marktwaarde van de oplegger - gerekend vanaf het moment van het 
incident - aan verhuuragent is voldaan. Huurder betaalt in elk geval ten minste 30 dagen 
huur vanaf het moment van het incident. Indien de oplegger weer gevonden of vrijgegeven 
wordt, betaalt huurder de huur tot aan het moment dat de oplegger aan verhuuragent 
wordt geretourneerd, met inachtneming van het in artikel 10 en 11 bepaalde, alsof de 
gebeurtenis nimmer had plaatsgevonden.  

7.3  Huurder stelt verhuuragent volledig schadeloos voor alle schade die huurder mocht lijden 
als gevolg van geheel of gedeeltelijk verlies van de oplegger of beschadiging daarvan. Deze 
schadevergoedingsplicht geldt ongeacht de aard van het verlies of de schade. Het laatste 
geldt echter niet indien kan worden aangetoond dat de oorzaak toe te rekenen is aan een 
fout of nalatigheid van verhuuragent.  

7.4 Indien gebeurtenissen zoals bedoeld in lid 7.2 zich voordoen, dient verhuuragent huurder 
een vervangende oplegger te leveren op dezelfde voorwaarden als de oplegger die 
tenietgegaan, gestolen, etc. is.  

8.0  Belastingen 
8.1  Alle belastingen, leges, douaneheffingen en andere heffingen die verschuldigd zijn of 

worden in verband met het gebruik of de vervreemding van de oplegger zijn voor rekening 
van huurder. Indien deze belastingen worden afgeschreven bij verhuuragent, heeft 
verhuuragent het recht deze kosten met een opslag onmiddellijk door te belasten aan 
huurder.  

9.0  Verzekering 
9.1  Huurder is verplicht de oplegger voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden 

bij een goed bekend staande verzekeraar tegen het risico van diefstal, verlies of schade, 
met inbegrip van het risico van oorlog. De verzekerde som dient een bedrag te zijn dat 
overeenkomt met de marktwaarde van de oplegger en dient dekking te bieden voor 
wettelijke aansprakelijkheid. In alle opzichten dient de verzekering geldig te zijn en in 
overeenstemming met gebruikelijke voorwaarden.  

9.2  Huurder dient de verzekeringspremie tijdig te voldoen. Daarnaast dient huurder erop toe te 
zien dat verhuuragent als begunstigde in de verzekeringspolis wordt genoemd.  

9.3  Op verzoek van verhuuragent dient huurder de verzekeringspolis en bewijs van betaling aan 
verhuuragent over te leggen.  

9.4  Verhuuragent biedt verzekering aan op onderstaande voorwaarden en huurder heeft het 
recht de verzekering via verhuuragent af te sluiten.  
Indien huurder de verzekeringsverplichtingen zoals neergelegd in artikel 9 niet nakomt, 
heeft verhuuragent het recht de verzekering onder de volgende voorwaarden namens en 
voor rekening van huurder af te sluiten.  

 a) De algemene verzekering vrijwaart huurder tegen bepaalde schade of verlies van de 
oplegger waarvoor huurder verantwoordelijk is op grond van het bepaalde in de 
overeenkomst.  

 b) De verzekering is per schadegeval geldig voor gehele of gedeeltelijke beschadiging 
aan de oplegger indien de schade het gevolg is van: Diefstal, Brand, Schade tijdens 
Zeetransport, Externe Schade.  De verzekering biedt uitsluitend dekking voor 
beschadiging aan de oplegger voor zover die schade niet wordt gedekt door een 
andere geldende verzekering. 

 c) De verzekering is niet geldig:  
 - indien goederen niet worden geladen en bevestigd volgens de wettelijke voorschriften;   
 - in geval van schade aan of diefstal van banden; 
 - in geval van laden of lossen van vracht; 
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 - in geval van schade als gevolg van foute behandeling van de oplegger;  
 - in geval van schade als gevolg van achterstallig onderhoud dat in overeenstemming met 

deze overeenkomst door huurder had moeten worden uitgevoerd; 
 - schade als gevolg van het laden van vracht in het voertuig;  
 - verlies of beschadiging van krikhendels, panelen, plafondleidingen, bevestigingsbanden, 

bandtouwen en reservebanden; 
 - voor opleggers die zijn gekoppeld aan een vrachtwagencombinatie met geldige 

verzekering. Deze verzekering geldt in het eerste geval;  
 - voor opleggers die langer dan 7 dagen geparkeerd staan op een andere locatie dan het 

adres van huurder of verhuuragent.  
 d) Uitkering van 

verzekeringspenningen:  
 Het recht op uitkering door de verzekering geldt onder voorbehoud van 

naleving door huurder van het volgende:  
 Huurder dient het kantoor van verhuuragent op de hoogte te stellen binnen 24 uur na 

ontdekking van de schade of diefstal. Huurder dient het ingevulde schadeformulier en de 
aangifte bij de politie binnen 5 werkdagen na de schade/het verlies aan verhuuragent te 
zenden. Zodra dat voor hem mogelijk is, dient huurder alle noodzakelijke documenten 
voor de afrekening van schade/kosten over te leggen.  

 e) Ladingschade:  
 De verhuurmaatschappij of verhuuragent is niet aansprakelijk voor ladingschade 

(aangezien deze niet onder de verzekering valt) of pech met het voertuig of onderdelen 
daarvan, of voor beschadiging of pech met betrekking tot een vriesinstallatie voor 
levensmiddelen of onderdelen daarvan.  

 f) Eigen risico: 
 In geval van schade of verliezen brengt verhuuragent huurder het eigen risico in rekening. 

Indien niet anders is overeengekomen, luidt het eigen risico in Euro.  
 Voor diefstal van oplegger of dolly   5,000 
 In geval van brand, explosie, schade veroorzaakt door overschrijding van de maximale 

hoogte of volledige uitval    3,000 
 Overige schade, per schadegeval   1,000 
 g) De verzekeringsmaatschappij of verhuuragent(en) heeft 

volledig recht van substitutie.  
 h) De verzekering is uitsluitend geldig voor gebruik van de verzekerde oplegger binnen 

landen die deelnemen aan het groenekaartsysteem. 
 Verhuuragent kan bovenstaande verzekeringsvoorwaarden tussentijds wijzigen in 

overeenstemming met wijzigingen die de desbetreffende verzekeringsmaatschappij 
aanbrengt. 

9.5 Indien partijen een huur zonder cascoverzekering zijn overeengekomen, gelden 
bovenstaande voorwaarden, met dien verstande dat de verzekering geen schade aan de 
oplegger dekt die tijdens de huurperiode ontstaat. 

9.6 Indien de verzekering wordt afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij van 
verhuuragent, is verhuuragent verantwoordelijk voor het noodzakelijke 
contact/zaakbeheer met de verzekeringsmaatschappij en is huurder verplicht de 
benodigde informatie te verstrekken. Er wordt huur aan verhuuragent voldaan totdat het 
verzekeringsdossier wordt gesloten en de verzekering aan verhuuragent uitkeert, Een en 
ander tot een maximum van 30 dagen na indiening van de schadeclaim. 

10.0  Beëindiging van de overeenkomst  
10.1  Verhuuragent heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen 

indien huurder:  
 -  verzuimt het op grond van deze overeenkomst, of andere tussen partijen gesloten 

huurovereenkomsten, verschuldigde bedrag te voldoen;  
 -  zich niet houdt aan een of meer voorwaarden van deze overeenkomst of van andere 

tussen partijen gesloten huurovereenkomsten;  
 -  op enigerlei wijze de rechten of belangen van verhuuragent met betrekking tot deze 

overeenkomst of andere tussen partijen gesloten overeenkomsten beperkt of in gevaar 
brengt; 

 -  een schikking met zijn of haar schuldeisers treft.  
10.2  Indien deze overeenkomst wordt beëindigd op een wijze zoals beschreven in lid 10.1 

dient huurder de oplegger onmiddellijk bij verhuuragent in te leveren. In dat geval heeft 
verhuuragent het recht de oplegger op kosten van huurder in bezit te nemen. Huurder 
vergoedt aan verhuuragent alle kosten gemaakt in verband met de inbeslagname en 
opslag van de oplegger. De voorwaarden zoals hierna neergelegd in artikel 11 gelden 
waar van toepassing. 

11.0  Inlevering van de oplegger 
11.1  De oplegger dient te worden ingeleverd in de staat waarin deze bij aanvang van de 

overeenkomst is aangetroffen, behoudens normale gebruiksslijtage. De kosten van 
reiniging van de oplegger kunnen aan huurder in rekening worden gebracht indien de 
oplegger niet in verhuurbare staat wordt ingeleverd. Indien de oplegger bij inlevering 
incompleet is of er sprake is van beschadigde of ontbrekende onderdelen of apparatuur 
(daaronder begrepen voertuigdocumenten), eindigt de verplichting tot betaling van huur 
pas nadat de oplegger is gerepareerd en/of de ontbrekende zaken zijn ingeleverd of 
vervangen. De kosten van reparatie en vervanging komen voor rekening van huurder, met 
uitzondering van hetgeen hiervoor in artikel 6 is aangegeven.  

11.2  Bij inlevering van de oplegger bij het depot van verhuuragent stelt verhuuragent een 
inspectierapport op over de staat van de oplegger. Indien mogelijk dient dit plaats te 
vinden samen met degene die de oplegger namens huurder inlevert. Diegene wordt 
bevoegd geacht een dergelijk rapport namens huurder op te stellen en te ondertekenen.  

11.3  Indien de oplegger niet tijdens normale werktijden wordt opgehaald/ingeleverd, bestaat 
het risico dat de oplegger onder de verantwoordelijkheid van huurder blijft vallen totdat 
verhuuragent de oplegger in ontvangst heeft genomen door ondertekening van het 
check-in/check-out-document.  

11.4  Huurder heeft niet het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen en de oplegger 
in te leveren.  

11.5 De oplegger dient te worden ingeleverd bij hetzelfde depot als waar deze is opgehaald, 
tenzij anders tussen verhuuragent en huurder is overeengekomen. Indien inlevering 
plaatsvindt bij een ander depot dan overeengekomen, kan verhuuragent vergoeding 
verlangen voor de kosten van transport van de oplegger van het depot waar deze is  

 
 ingeleverd naar het depot waar de oplegger is opgehaald.  
11.6 Indien de oplegger niet voor afloop van de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode 

bij verhuuragent wordt ingeleverd (kortlopende huurovereenkomst voor een periode van 
minder dan 12 maanden) of binnen de verlenging daarvan, heeft verhuuragent het recht 
het voertuig onverwijld weer in bezit te nemen, terwijl de huurperiode blijft doorlopen 
totdat de oplegger weer in beheer en bezit van verhuuragent is.  Na de einddatum van de 
overeenkomst geldt een toeslag van 50 euro (+ BTW) over het standaard dagtarief. Deze 
bepaling geldt onverminderd het recht van verhuuragent om huurder aansprakelijk te 
stellen voor alle verdere schade of kosten die in dit verband mochten opkomen, tenzij 
huurder ondubbelzinnig kan vaststellen dat de overeengekomen huurperiode is 
overschreden als gevolg van omstandigheden buiten zijn invloedssfeer. 

12.0  Schadevergoeding  
12.1   Huurder vrijwaart verhuuragent tegen alle vorderingen die derden tegen verhuuragent 

mochten instellen in verband met het gebruik van de oplegger in de breedste zin des 
woords vanaf het moment dat de oplegger het terrein van verhuuragent verlaat en de 
overeenkomst aanvangt totdat de oplegger weer bij verhuuragent wordt ingeleverd in 
overeenstemming met de voorwaarden zoals neergelegd in artikel 11.  

12.2 Huurder voldoet alle (on)kosten die verhuuragent maakt in verband met de handhaving 
of verdediging van zijn rechten of rechtsmiddelen uit hoofde van de huurovereenkomst 
alsmede uit hoofde van deze algemene huur- en verzekeringsvoorwaarden. 

13.0 Uitsluiting van aansprakelijkheid. Voor zover niet anders is aangegeven in deze 
overeenkomst is verhuuragent niet aansprakelijk voor het volgende: 

 -  Schade als gevolg van zichtbare of verborgen gebreken aan de oplegger, ongeacht 
de wijze waarop die gebreken zijn ontstaan, met inbegrip van schade aan of verlies 
van lading die zich op of in de oplegger bevond, met uitzondering van de situatie 
waarin gebreken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van verhuuragent.  

 - Schade of verlies als gevolg van diefstal, verlies, beschadiging, inbeslagname of 
confiscatie van de oplegger, met inbegrip van verlies of beschadiging van goederen 
die zich in of op de oplegger bevonden, de gevolgen van het ontbreken van enigerlei 
staat of handeling en/of het niet tijdig aanvragen van een vergunning. 

 - In geen geval is verhuuragent verantwoordelijk voor indirecte schade.  
 - Indien verhuuragent bij wijze van schadevergoeding een bedrag moet voldoen, kan 

dit bedrag nimmer de verzekeringswaarde van de apparatuur per geval te boven 
gaan.  

14.0 Zekerheid en rente  
Verhuuragent heeft het recht op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst 
passende zekerheid van huurder te verlangen voor de volledige nakoming van de 
verplichtingen van huurder jegens verhuuragent.  
Indien een dergelijk bedrag niet op de vervaldatum op grond van deze overeenkomst 
wordt voldaan, wordt huurder geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn. 
Vanaf en met inbegrip van die dag heeft verhuuragent recht rente van huurder te 
vorderen gelijk aan 1,5% over het uitstaande bedrag, per aangevangen maand, alsmede 
administratiekosten.  

15.0  Huurdersfinanciering 
Huurder is ervan op de hoogte dat verhuuragent gebruik maakt van een 
financieringsmaatschappij als crediteur en dat deze: de apparatuur heeft verworven via 
een huurkoopregeling, onder een terugnamerecht voor de crediteur, of de 
desbetreffende apparatuur huurt van de crediteuren die deze in eigendom hebben.  
Indien verhuuragent de apparatuur heeft gefinancierd via huurkoop 
geldt het volgende:  
“Huurder stemt ermee in dat Crediteur, zonder enige aansprakelijkheid, op grond van de 
bepaling het recht heeft om de leaseapparatuur onverwijld bij Huurder terug te halen, 
met dien verstande dat Crediteur de desbetreffende apparatuur in eigendom had op 
grond van het toepasselijk huurkooprecht.”  
Indien verhuuragent de apparatuur heeft gefinancierd via een lease 
geldt het volgende:  
“Huurder stemt ermee in dat Crediteur, zonder enige aansprakelijkheid, op grond van de 
bepaling het recht heeft om de leaseapparatuur onverwijld terug te halen indien 
Verhuuragent tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen jegens 
Crediteur, of failliet gaat, of indien er sprake is van andere omstandigheden waaronder 
Crediteur het recht heeft zijn overeenkomst met Verhuuragent met onmiddellijke ingang 
te beëindigen en de apparatuur terug te nemen:  
Indien verhuuragent in betalingsverzuim verkeert jegens de crediteur, zodat terugname 
van de apparatuur relevant wordt, heeft huurder het recht de verschuldigde bedragen 
namens verhuuragent te voldoen en deze in mindering te brengen op de door huurder op 
grond van deze overeenkomst aan verhuuragent verschuldigde huur.” 

16.0  Overdracht 
Verhuuragent heeft het recht om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst aan derden over te dragen. 

17.0  Overige bepalingen 
17.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
17.2  Geschillen die voortvloeien uit de uitleg van deze overeenkomst worden beslecht voor de 

Nederlandse rechter. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de 
bevoegde rechter, worden geschillen beslecht voor de rechtbank in eerste aanleg van 
Amsterdam.  


