ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRAILERVERHUUR EN SCHADEDEKKINGSOVEREENKOMSTEN
PNO Nederland B.V. KvK 70338132 (hierna aangeduid als “PNO” of “Verhuurder”)

1.0 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van de
Huurovereenkomst, tenzij daarvan geheel of gedeeltelijk wordt afgeweken in de tussen
Huurder en Verhuurder afgesloten Huurovereenkomst.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of de gehuurde Trailer
eigendom is van Verhuurder of van een derde.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn, waar relevant, tevens van toepassing op tussen
Huurder en Verhuurder afgesloten schadedekkingsovereenkomsten.
2.0 Definities en interpretatie
2.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een beginhoofdletter
geschreven termen de onderstaande betekenis, tenzij in de Huurovereenkomst (en/of een
schadedekkingsovereenkomst, indien overeengekomen) afwijkende definities worden
gehanteerd:
- “Toegestane Bijtende Stoffen” betekent de in groep 4 en 9 van de Europese
Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de
weg (ADR) opgenomen stoffen (deel 3 van de lijst van gevaarlijke goederen).
- “Gevaarlijke Stoffen” betekent de in het regelement voor vervoer van gevaarlijke
goederen behorende lijst opgenomen stoffen (VLG), zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
- “Huurder” betekent de huurder onder de met Verhuurder afgesloten Huurovereenkomst.
- “Verhuurder” betekent PNO, als verhuurder onder de met Huurder afgesloten
Huurovereenkomst.
- “Normale Staat” betekent dat de Trailer moet voldoen aan de vigerende
verkeersveiligheidsregels en moet worden ingeleverd voor opeenvolgende verhuur zonder
dat bijzondere reparaties noodzakelijk zijn.
- “Huurovereenkomst” betekent de tussen Verhuurder en Huurder afgesloten
overeenkomst voor de verhuur van de Trailer waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, vgl. art. 1. Elke verwijzing naar de “Huurovereenkomst” is een verwijzing
naar een mondelinge of schriftelijke overeenkomst, inclusief - indien Huurder en
Verhuurder geen formele huurovereenkomst zijn aangegaan - een
offerte/opdrachtbevestiging/afgiftebewijs, etc.
- “Huurdag” betekent een kalenderdag.
- “Huurprijs” betekent de in de tussen Verhuurder en Huurder afgesloten
Huurovereenkomst overeengekomen vergoeding voor de huur van de Trailer.
- “Trailer” betekent de door Huurder op grond van de Huurovereenkomst met Verhuurder
gehuurde Trailer(s), inclusief onderdelen en accessoires, alsmede onderdelen en
accessoires die op een later tijdstip daaraan toegevoegd of daarin opgenomen kunnen
worden.
2.2 Uitdrukkingen zoals “inclusief" en vergelijkbare termen hebben de betekenis van “inclusief
maar niet beperkt tot”.
2.3 In het enkelvoud geschreven woorden omvatten tevens het meervoud en vice versa.
2.4 De kopjes in de Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend ter
verwijzing en hebben geen invloed op het begrip of de uitleg van de bepalingen van de
Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
2.5 Elke verwijzing naar de Huurovereenkomst houdt tevens een verwijzing in naar deze
Algemene Voorwaarden.
2.6 In geval van strijdigheid tussen de Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden
prevaleren de bepalingen van de Huurovereenkomst.
3.0 Huurperiode en Huur
3.1 De huurperiode vangt aan op de in de Huurovereenkomst gespecificeerde datum en
eindigt op de in de Huurovereenkomst gespecificeerde einddatum. Indien er geen
einddatum is gespecificeerd in de Huurovereenkomst, of indien er aanleiding is om de
Huurovereenkomst voortijdig te beëindigen, eindigt de huurperiode op de in art. 13 en 14
genoemde wijze. Onverminderd het hierboven bepaalde wordt de huurperiode in geen
geval geacht te zijn geëindigd – en blijft de Huurprijs (plus eventueel de in art. 3.7
genoemde toeslag) derhalve verschuldigd – tot het moment waarop de Trailer
overeenkomstig het bepaalde in onderstaand art. 14 is ingeleverd en Verhuurder
overeenkomstig het bepaalde in onderstaand art. 3.6 van het inleveren van de Trailer in
kennis is gesteld.
3.2 In uitzonderlijke of noodgevallen die een stijging van de kosten voor Verhuurder tot gevolg
hebben, is Verhuurder gerechtigd de in de Huurovereenkomst overeengekomen Huurprijs
tijdens de huurperiode aan te passen met een bedrag gelijk aan de verhoogde kosten.
3.3 De Huurprijs is van toepassing en door Huurder verschuldigd vanaf de in de
Huurovereenkomst gespecificeerde ophaaldatum. Indien Huurder de ophaaldatum wenst
te wijzigen, dient hij daarvoor uiterlijk om twaalf (12) uur 's middags van de
overeengekomen ophaaldatum een verzoek in te dienen bij Verhuurder, aangezien de
Huurprijs anders verschuldigd is ongeacht de feitelijke ophaaldatum en -tijd.
3.4 De Huurovereenkomst vangt uiterlijk 7 dagen nadat Huurder door Verhuurder in kennis is
gesteld dat de Trailer klaar staat om opgehaald te worden aan.
3.5 Wanneer de Trailer wordt opgehaald, dient Huurder Verhuurder daarvan in kennis te
stellen, waarop Huurder een door hem te ondertekenen afhaalbewijs ontvangt. Indien
Huurder geen afhaalbewijs heeft ontvangen en ondertekend, aanvaardt Huurder het
afhaalbewijs dat Verhuurder verstrekt bij inleveren van de Trailer.
3.6 Huurder dient Verhuurder persoonlijk in diens kantoor dan wel telefonisch of per e-mail in
kennis te stellen dat hij de Trailer heeft ingeleverd op de vestiging van Verhuurder of op
een andere vooraf overeengekomen of later opgegeven locatie, overeenkomstig het
bepaalde in art. 13.2 en 14.5. De huurperiode eindigt niet eerder dan op het moment
waarop Verhuurder van het inleveren van de Trailer in kennis is gesteld.
3.7 Indien een langdurige huurovereenkomst is afgesloten (van twaalf (12) maanden of langer)
en de Trailer wordt niet op de einddatum daarvan door Huurder ingeleverd
overeenkomstig het bepaalde in art. 3.1, of onmiddellijk na opzegging door Verhuurder
overeenkomstig het bepaalde in art. 13 en 14, wordt de Huurovereenkomst stilzwijgend
verlengd voor een onbepaalde aanvullende huurtermijn en is na afloop van de
oorspronkelijke Huurtermijn overeenkomstig het bepaalde in art. 3.1 voor de duur van de
aanvullende huurtermijn tot het moment van beëindiging een toeslag op de verschuldigde
Huurprijs verschuldigd van EUR 50,00 (exclusief btw) per dag. Bovenstaande bepaling en
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de toeslag van EUR 50,00 (exclusief btw) is onverminderd het recht van Verhuurder om
Huurder aansprakelijk te stellen voor alle aanvullende schade en kosten als gevolg van het
niet door Huurder inleveren van de Trailer op de overeengekomen inleverdatum of
onmiddellijk na opzegging door Verhuurder, tenzij Huurder onomstotelijk kan aantonen
dat de Trailer niet op de overeengekomen inleverdatum of onmiddellijk na opzegging door
Verhuurder is geretourneerd door omstandigheden buiten de macht van Huurder.
Onverminderd het feit dat Huurder overeenkomstig het bepaalde in art. 13.3 en 14.4 niet
gerechtigd is de Huurovereenkomst op te zeggen, kan Huurder de verlengde
Huurovereenkomst gedurende de aanvullende huurperiode opzeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Verhuurder kan de verlengde
Huurovereenkomst aan Huurder opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
drie (3) dagen.
Aflevering
Huurder is er zelf verantwoordelijk voor – en Huurder staat ervoor in - dat de persoon die
in zijn naam of namens hem handelt bij het ophalen en inleveren van de Trailer
uitdrukkelijk en onherroepelijk gemachtigd is onder een afzonderlijke overeenkomst met
Huurder om de Trailer op te halen en in te leveren, en Huurder is wettelijk gebonden aan
elke handeling of elk nalaten van de persoon die met betrekking tot de Huurovereenkomst
namens of in naam van Huurder handelt. De uitdrukkelijke en onherroepelijke machtiging
van de persoon die namens of in naam van Huurder handelt omvat onder andere de
wettelijke bevoegdheid om alle noodzakelijke handelingen te verrichten, zoals het in
ontvangst nemen van de Trailer, het inspecteren van de staat van de Trailer en overige
relevante handelingen. Huurder, dan wel de persoon die namens of in naam van Huurder
handelt, is daarnaast verantwoordelijk voor het naar behoren inspecteren van de Trailer
om vast te stellen dat de Trailer in goede en operationele staat in ontvangst is genomen.
Verhuurder dient onmiddellijk op het moment waarop de Trailer wordt opgehaald van
eventuele schade en/of gebreken aan de Trailer in kennis te worden gesteld. Indien
Huurder, dan wel de persoon die namens of in naam van Huurder handelt, dit nalaat,
worden eventuele schade of gebreken aan de Trailer geacht te zijn veroorzaakt door
Huurder (inclusief de persoon die namens of in naam van Huurder handelt) of te zijn
ontstaan gedurende de periode waarin Huurder verantwoordelijk was voor de Trailer.
Gebruik
Huurder dient er zorg voor te dragen dat de Trailer op professionele wijze en voor het
bestemde en in de Huurovereenkomst gespecificeerde doel wordt gebruikt. De Trailer mag
uitsluitend worden gebruikt op de wijze en voor het doel waarvoor de Trailer in
redelijkheid is ontworpen, hetgeen onder meer inhoudt dat de Trailer niet zwaarder mag
worden belast dan het maximumlaadvermogen, dat de lading evenwichtig verspreid moet
worden en dat de Trailer niet gebruikt mag worden voor het vervoeren van lading die de
Trailer zou kunnen beschadigen of hem ongeschikt kan maken voor volgend gebruik.
De Trailer is eigendom van Verhuurder of een derde, overeenkomstig het bepaalde in art.
18; het is Huurder derhalve niet toegestaan de Trailer te verpanden of te cederen, noch
om de Trailer zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Verhuurder onder te verhuren of uit te lenen of de Trailer beschikbaar te stellen aan
derden die niet in dienst zijn van, gemachtigd zijn door of werkzaam zijn voor Huurder.
Het is Huurder niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Verhuurder wijzigingen aan te brengen aan de Trailer of daarvan
onderdelen of elementen te verwijderen.
De verantwoordelijkheid voor de Trailer berust bij Huurder, ongeacht of de Trailer is
gekoppeld aan een vrachtwagen.
Het is Huurder niet toegestaan Gevaarlijke Stoffen of bijtende stoffen, uitgezonderd de
ADR-Klasse 4 en 9, te vervoeren.
Huurder dient er zorg voor te dragen dat de vrachtwagen waaraan de Trailer is gekoppeld
beschikt over een geldige groene kaart en dat de Trailer uitsluitend wordt gebruikt in
landen die staan vermeld op de groene kaart. Verhuurder behoudt zich het recht voor de
Trailer te traceren via een daarin geïnstalleerd gps of vergelijkbaar digitaal systeem om te
controleren of Huurder de in dit art. 5.6 opgenomen verplichtingen naleeft.
Onderhoud/Inspecties
Huurder dient er te allen tijde zorg voor te dragen dat de Trailer in goede staat van
onderhoud en werkende staat wordt gehouden. Huurder is daarnaast verplicht alle
wettelijke voorschriften, regels en bepalingen ten aanzien van de staat en de
verkeersveiligheid van de Trailer na te leven. Indien onderdelen of toebehoren van de
Trailer vervangen dienen te worden, dient Huurder deze te vervangen door originele
onderdelen. Vervanging door andere onderdelen of toebehoren is uitsluitend toegestaan
met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
Verhuurder is gedurende de huurperiode te allen tijde gerechtigd de Trailer te inspecteren
en indien noodzakelijk daaraan reparaties te verrichten of deze te vervangen en Huurder is
in redelijkheid verplicht de Trailer voor dit doel beschikbaar te stellen op het in de
Huurovereenkomst vermelde adres van Huurder of een ander nader overeen te komen
locatie. Huurder is tevens verplicht Verhuurder binnen een geschikte termijn toegang te
verlenen tot de Trailer om de Trailer overeenkomstig de wettelijke voorschriften te
inspecteren en te controleren.
Verhuurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van periodiek onderhoud aan de Trailer,
met dien verstande dat Huurder verplicht is alle door Verhuurder in verband met het
onderhoud en de controle aan Huurder opgegeven datums en tijdstippen in acht te nemen
en na te leven. Indien Huurder zich niet houdt aan deze vaste onderhoudsdatums en tijdstippen, gaat de volledige verantwoordelijkheid en onderhoudsplicht ten aanzien van
de Trailer onmiddellijk over op Huurder en komen de daaraan verbonden kosten voor
rekening van Huurder.
Tenzij schriftelijk anders met Verhuurder is overeengekomen, vinden alle revisies en
inspecties plaats op de vestiging van Huurder.
Reparaties/Banden
Voor elke reparatie of elk herstel van schade of gebreken aan de Trailer dient Huurder de
voorafgaande toestemming van Verhuurder te verkrijgen.
Indien Huurder kan aantonen dat onderdelen van de Trailer versleten of gebroken zijn als
gevolg van normale slijtage of dat er ten tijde van het afsluiten van de Huurovereenkomst
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sprake was van onzichtbare gebreken aan de Trailer die Huurder in redelijkheid niet had
kunnen ontdekken of geacht kon worden te ontdekken tijdens de inspectie van de Trailer
overeenkomstig het bepaalde in art. 4.1, komen de directe kosten van de naar aanleiding
daarvan noodzakelijke reparaties voor rekening van Verhuurder. Verhuurder is echter niet
verantwoordelijk voor de kosten van reparaties die zijn uitgevoerd zonder de
voorafgaande toestemming van Verhuurder. De toestemming van Verhuurder voor het
uitvoeren van bepaalde reparaties houdt niet automatisch in dat Verhuurder ermee
akkoord gaat de aan die reparaties verbonden kosten te voldoen. Huurder is verplicht de
Huurprijs voor de Trailer gedurende de periode dat de Trailer wordt gerepareerd te blijven
voldoen, met dien verstande dat geen Huurprijs is verschuldigd gedurende de periode dat
de Trailer wordt gerepareerd voor zover deze reparaties overeenkomstig het bepaalde in
dit art. 7.2 voor rekening zijn voor Verhuurder, welke uitzondering op het betalen van de
Huurprijs gedurende de reparatieperiode echter te allen tijde onder voorbehoud is dat
door Verhuurder geen vervangende trailer is aangeboden.
7.3 Ook indien Verhuurder verplicht is tot het repareren van gebreken of schade aan de Trailer
en de directe kosten voor deze reparaties overeenkomstig het bepaalde in art. 7.2 voor
rekening van Verhuurder zijn, is Huurder niet gerechtigd de Huurovereenkomst op te
zeggen; zie in dit verband ook het bepaalde in art. 13.2 en 14.5.
7.4 Alle bovenmatige slijtage aan banden en remvoeringen wordt aan Huurder in rekening
gebracht. Indien banden vervangen moeten worden om andere redenen dan normale
slijtage, bijvoorbeeld als gevolg van een lekke band, scheuren, beschadigd profiel, etc., zijn
de arbeidskosten en de kosten voor nieuwe banden per beschadigde millimeter voor
rekening van Huurder. Deze kosten worden berekend per resterende millimeter profiel van
de nieuwe band tot een diepte van 2 millimeter. Hetzelfde geldt voor nieuwe of
tweedehandsbanden die door Huurder moeten worden vervangen vanwege tijdens de
huurperiode aan een of meer banden ontstane schade.
8.0 Schade/gebreken/verlies
8.1 Alle kosten voor het repareren van de Trailer, alsmede voor onderdelen of toebehoren die
vervangen moeten worden, zijn voor rekening van Huurder, tenzij art. 7.2 van toepassing
is.
8.2 In geval van verlies, total loss, diefstal, uitval of inbeslagname van de Trailer blijft Huurder
verplicht de Huurprijs voor de Trailer te voldoen totdat een bedrag gelijk aan de
marktwaarde van de Trailer, berekend op het moment waarop de betreffende gebeurtenis
plaatsvond, aan Verhuurder is voldaan. Huurder is alsdan echter in ieder geval minimaal de
Huurprijs verschuldigd over een periode van dertig (30) dagen vanaf het moment waarop
de gebeurtenis plaatsvond. Indien de Trailer wordt teruggevonden of vrijgegeven, blijft
Huurder de Huurprijs verschuldigd tot het moment waarop de Trailer aan Verhuurder
wordt geretourneerd, overeenkomstig het bepaalde in art. 3 en 14, als had de gebeurtenis
nooit plaatsgevonden.
8.3 Alle schade als gevolg van geheel of gedeeltelijk verlies van de Trailer alsmede alle schade
aan de Trailer dient door Huurder aan Verhuurder te worden vergoed. De
vergoedingsplicht van Huurder is van toepassing ongeacht de aard van de schade, tenzij
Huurder ondubbelzinnig kan aantonen dat de oorzaak van de schade te wijten is aan de
schuld of nalatigheid van Verhuurder.
8.4 Indien een van de gebeurtenissen als bedoeld in art. 8.2 plaatsvindt, stelt Verhuurder een
vervangende Trailer beschikbaar aan Huurder, tegen dezelfde voorwaarden als die onder
de Huurovereenkomst van toepassing waren op de Trailer die total loss is geraakt,
gestolen, etc.
9.0 Kosten als gevolg van wetswijzigingen
9.1 Indien tijdens de huurperiode een wetswijziging leidt tot verhoging van de kosten voor
Verhuurder met betrekking tot de Trailer, worden deze volledig aan Huurder
doorberekend; met andere woorden, de overeengekomen Huurprijs wordt alsdan
verhoogd met een bedrag gelijk aan de als gevolg van de wetswijziging verhoogde kosten.
10.0 Belastingen
10.1 Alle in verband met het gebruik of beschikbaar stellen van de Trailer geheven belastingen,
heffingen, boetes, accijnzen en andere lasten komen voor rekening van Huurder. Indien
deze belastingen en andere lasten rechtstreeks in rekening worden gebracht aan
Verhuurder, is Verhuurder gerechtigd deze kosten onmiddellijk in rekening te brengen aan
Huurder, vermeerderd met de eventueel daarmee verband houdende administratiekosten.
11.0 Verzekering
11.1 Huurder is verplicht de Trailer voor eigen rekening bij een gerenommeerde verzekeraar te
verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, verlies en schade, inclusief molest. Het
verzekerde bedrag dient gelijk te zijn aan de marktwaarde van de Trailer en tevens WAdekking te omvatten. De verzekering dient in alle overige opzichten te voldoen aan de in
de sector gebruikelijke voorwaarden.
11.2 De premie dient tijdig door Huurder te worden voldaan. Huurder dient er verder zorg voor
te dragen dat Verhuurder in de verzekeringspolis wordt opgenomen als begunstigde.
11.3 Huurder is verplicht op verzoek van Verhuurder een afschrift van de verzekeringspolis en
bewijs van premiebetaling te verstrekken.
12.0 Schadedekkingsovereenkomsten
12.1 Indien Huurder niet voldoet aan zijn verplichting om de Trailer te verzekeren
overeenkomstig het bepaalde in art. 11, is Verhuurder gerechtigd namens en voor
rekening van Huurder een schadedekkingsovereenkomst af te sluiten. Huurder kan ervoor
kiezen de Trailer niet te verzekeren overeenkomstig het bepaalde in art. 11, in welk geval
Huurder verplicht is via Verhuurder een schadedekkingsovereenkomst af te sluiten
teneinde aan zijn verplichting te voldoen om de Trailer te allen tijde behoorlijk verzekerd
te houden.
12.2 Schadedekkingsovereenkomsten worden door Verhuurder aangeboden onder de volgende
voorwaarden:
a) Op grond van de schadedekkingsovereenkomst is Huurder gevrijwaard voor bepaalde
schade aan of verlies van de Trailer waarvoor Huurder op grond van de Huurovereenkomst
verantwoordelijk is.
b) De schadedekkingsovereenkomst biedt dekking tegen elke volledige of
gedeeltelijke schade aan de Trailer voor zover deze wordt veroorzaakt door: diefstal,
brand, schade tijdens zeevervoer of externe schade. De
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schadedekkingsovereenkomst biedt uitsluitend dekking tegen schade aan de Trailer
voor zover deze niet is gedekt onder een andere toepasselijke verzekering.
c) De schadedekkingsovereenkomst biedt geen dekking tegen verlies of schade:
- veroorzaakt door het niet volgens de wettelijke voorschriften of de instructies van de
fabrikant, leverancier, opdrachtgever, etc. laden en vastzetten;
- aan of diefstal, verduistering van banden;
- veroorzaakt tijdens het laden of lossen van de lading;
- veroorzaakt door onjuist gebruik van de Trailer;
- veroorzaakt door nalatig onderhoud waarvoor Huurder op grond van de overeenkomst
verantwoordelijk is;
- van in de Trailer aanwezige lading;
- van of aan stangen, balken, planken, reservewielen;
- wanneer de Trailer is gekoppeld aan een geldig verzekerde vrachtwagencombinatie;
- wanneer de Trailer op het moment van de schade meer dan zeven (7) dagen op een
locatie geparkeerd stond, uitgezonderd op de vestiging van Huurder of Verhuurder.
d) Vergoeding onder de
schadedekkingsovereenkomst:
Vergoeding onder de schadedekkingsovereenkomst vindt plaats onder voorbehoud van
naleving door Huurder van het navolgende:
- Verhuurder dient binnen vierentwintig (24) uur na ontdekking door Huurder van elke
schade of diefstal, of nadat Huurder daarvan in kennis is gesteld, door Huurder daarvan
in kennis te worden gesteld;
- het invullen van een schadeformulier en doen van aangifte door Huurder en het
verzenden van het schadeformulier en politierapport aan Verhuurder binnen vijf (5)
werkdagen nadat Huurder kennis heeft genomen van de schade;
- Huurder dient zo snel mogelijk alle voor het afwikkelen van de claim/kosten
noodzakelijke documenten te overleggen.
e) Schade aan de
lading:
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de lading (aangezien deze niet is gedekt
onder de schadedekkingsovereenkomst) of voor defecten aan de Trailer, of onderdelen
daarvan, noch voor schade of defecten aan een koelingssysteem of onderdelen daarvan.
f) Eigen risico:
Voor zover schade of verlies onder de schadedekkingsovereenkomst worden vergoed,
brengt Verhuurder Huurder een eigen risico in rekening. Tenzij Huurder en Verhuurder
anders zijn overeengekomen, is op elk schadegeval het volgende eigen risico (in euro (€))
van toepassing:
- diefstal van Trailer of dolly
5.000,- brand, explosie, veroorzaakt door overschrijding van de
maximale hoogte , of totale uitval
3.000,- overige schade, per schadegeval
1.000,g) De verzekeraar van Verhuurder heeft krachtens de schadedekkingsovereenkomst
volledig recht van subrogatie.
h) De schadedekkingsovereenkomst is uitsluitend van kracht wanneer de verzekerde
Trailer wordt gebruikt in een van de op de groene kaart vermelde landen.
i) Verhuurder behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van een
kennisgevingstermijn van één (1) maand, de voorwaarden van de
schadedekkingsovereenkomst gedurende de huurtermijn te wijzigen, wanneer dit
noodzakelijk is vanwege een wijziging in de door de verzekeraar gehanteerde
voorwaarden.
12.3 Indien Huurder en Verhuurder overeenkomen dat cascoschade niet is verzekerd onder
de schadedekkingsovereenkomst, zijn de voorwaarden van dit art. 12 van toepassing
met dien verstande dat de schadedekkingsovereenkomst geen dekking biedt tegen
schade aan de Trailer tijdens de huurperiode.
12.4 Indien de schadedekkingsovereenkomst is getekend door de verzekeraar van
Verhuurder, is Verhuurder verantwoordelijk voor het onderhouden van de noodzakelijke
contacten met de verzekeraar, met dien verstande dat Huurder op verzoek van
Verhuurder verplicht is Verhuurder en/of de verzekeraar alle benodigde gegevens te
verstrekken.
12.5 Zelfs indien de verzekeraar van Verhuurder een claim in behandeling neemt, dient
Huurder de op grond van de Huurovereenkomst verschuldigde Huurprijs te voldoen tot
het moment waarop de claim is afgehandeld en uitkering aan Verhuurder heeft
plaatsgevonden, met dien verstande dat de verplichting van Huurder tot voldoening van
de Huurprijs aan Verhuurder niet langer duurt dan dertig (30) dagen na indiening van de
schadeclaim.
12.6 Indien de kosten van Verhuurder over een periode van zes (6) maanden meer bedragen
dan vijfenzeventig procent (75 %) van de over dezelfde periode verschuldigde premie, is
Verhuurder gerechtigd, met inachtneming van een kennisgevingstermijn van één (1)
maand, een voorstel tot premieverhoging te doen aan Huurder. Het voorstel wordt van
kracht indien Huurder niet binnen een (1) maand na ontvangst van het voorstel
daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Indien Huurder bezwaar maakt tegen het
voorstel van Verhuurder, kan Verhuurder de schadedekkingsovereenkomst met
inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand opzeggen. De prijsverhoging of
beëindiging van de schadedekkingsovereenkomst tast de overige voorwaarden niet aan.
13.0 Beëindiging van de Huurovereenkomst
13.1 Verhuurder kan de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien
Huurder:
- in gebreke blijft bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen onder de
Huurovereenkomst, de schadedekkingsovereenkomst of een andere huurovereenkomst
of een ander contract met Verhuurder;
- in gebreke blijft bij het naleven van en het voldoen aan zijn overige verplichtingen
onder de Huurovereenkomst, de schadedekkingsovereenkomst of een andere
huurovereenkomst of een ander contract met Verhuurder;
- de rechten en belangen van Verhuurder onder de Huurovereenkomst, de
schadedekkingsovereenkomst of een andere huurovereenkomst of een ander contract
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met Verhuurder op enigerlei wijze beperkt of in gevaar brengt;
- een akkoord bereikt met zijn schuldeisers of indien een faillissements- of
reorganisatieaanvraag wordt ingediend met betrekking tot Huurder, met dien verstande
dat als de boedel de Huurovereenkomst - op verzoek van Verhuurder - niet binnen vijf (5)
dagen na dat verzoek bekrachtigt de Huurovereenkomst aan het einde van die termijn
van vijf (5) dagen geacht wordt te zijn beëindigd. Bekrachtiging van de boedel van de
Huurovereenkomst houdt tevens bekrachtiging in van deze Algemene Voorwaarden en
de eventuele schadedekkingsovereenkomst. Indien de boedel de Trailer na aanvang van
de faillissements- of reorganisatieprocedure blijft gebruiken of daarover anderszins
beschikt, wordt de Huurovereenkomst geacht te zijn bekrachtigd.
13.2 Bij beëindiging van de Huurovereenkomst overeenkomstig het bepaalde in art. 13.1
dient Huurder de Trailer onverwijld in te leveren op de vestiging van Verhuurder of een
andere onderling overeengekomen of door Verhuurder aangewezen locatie. In dat geval
is Verhuurder gerechtigd de Trailer op kosten van Huurder in bezit te nemen. Alle door
Verhuurder in verband met het beëindigen van de Huurovereenkomst en de opslag van
de Trailer gemaakte kosten zijn voor rekening van Huurder. Daarnaast is Huurder, indien
van toepassing, de in art. 15 bedoelde vergoeding verschuldigd.
13.3 Huurder is niet gerechtigd de Huurovereenkomst voortijdig te beëindigen.
14.0 Inleveren van de Trailer
14.1 De Trailer moet worden ingeleverd in de Normale Staat en in de staat waarin hij zich
bevond op de ophaaldatum, overeenkomstig het bepaalde in art. 4, behoudens normale
slijtage. Indien de Trailer wordt ingeleverd in een staat die een onmiddellijk
opeenvolgende verhuur onmogelijk maakt, komen de kosten voor het reinigen van de
Trailer voor rekening van Huurder. Indien de Trailer bij inlevering niet volledig is of
onderdelen of toebehoren beschadigd zijn of ontbreken (inclusief de bij de Trailer
behorende documenten), vervalt de verplichting tot het voldoen van de Huurprijs pas op
het moment waarop de Trailer is gerepareerd en/of de ontbrekende items zijn
geretourneerd of vervangen. De reparatiekosten en de kosten voor het vervangen van
ontbrekende items komen voor rekening van Huurder, met uitzondering van de kosten
die overeenkomstig het bepaalde in bovenstaand art. 7 voor rekening van Verhuurder
zijn.
14.2 Bij het inleveren van de Trailer op de vestiging van Verhuurder wordt door Huurder, of
de persoon die de Trailer namens en in naam van Huurder inlevert, een inspectierapport
opgesteld met betrekking tot de staat van de Trailer. Huurder is er verantwoordelijk voor
– en staat ervoor in – dat de persoon die de Trailer in zijn naam of namens hem inlevert
uitdrukkelijk en onherroepelijk gemachtigd is onder een afzonderlijke overeenkomst met
Huurder om de Trailer in te leveren, en Huurder is wettelijk gebonden aan elke
handeling of elk nalaten van de persoon die met betrekking hiertoe namens of in naam
van Huurder handelt. Huurder is derhalve gebonden aan het door de persoon die de
Trailer in naam van/namens Huurder inlevert opgemaakte en ondertekende
inspectierapport als was het door Huurder zelf opgemaakt en ondertekend.
14.3 Indien de Trailer buiten normale kantoortijden wordt ingeleverd, blijft Huurder
verantwoordelijk voor de Trailer tot het moment waarop Verhuurder de Trailer
daadwerkelijk in ontvangst heeft genomen. De Trailer wordt pas geacht te zijn
ingeleverd op het moment waarop Verhuurder het aflever-/inleverdocument heeft
ondertekend.
14.4 Het is Huurder niet toegestaan de Huurovereenkomst voortijdig te beëindigen en de
Trailer voor het einde van de huurtermijn in te leveren.
14.5 Tenzij Verhuurder een andere locatie aanwijst waarop de Trailer ingeleverd dient te
worden, dient de Trailer te worden ingeleverd op hetzelfde adres als waarop hij was
opgehaald dan wel op de vestiging van Verhuurder, indien deze niet hetzelfde is als het
ophaaladres. Indien de Trailer niet op de hierboven bedoelde wijze wordt ingeleverd, kan
Verhuurder een vergoeding in rekening brengen voor de in verband met het vervoer van
de Trailer van de locatie waar hij is ingeleverd naar de locatie waarop hij was afgehaald of
ingeleverd had moeten worden te maken transportkosten.
14.6 Indien Huurder de Trailer niet op het einde van de in de Huurovereenkomst vermelde
huurtermijn bij Verhuurder inlevert (kortlopende huurovereenkomst met een looptijd van
twaalf (12) maanden of minder), of op het einde van de verlenging daarvan, is Verhuurder
gerechtigd de Trailer onmiddellijk in bezit te nemen, met dien verstande dat de
huurperiode voortduurt tot het moment waarop de Trailer weer in de macht en in het
bezit is van Verhuurder. In dat geval wordt vanaf de einddatum van de Huurovereenkomst
over de overeengekomen Huurprijs echter een toeslag in rekening gebracht van € 50,00
(exclusief btw) per dag, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.7. Het voldoen door
Huurder van de toeslag van EUR 50,00 (exclusief btw) is onverminderd het recht van
Verhuurder om Huurder aansprakelijk te stellen voor alle aanvullende schade en kosten als
gevolg van het niet door Huurder inleveren van de Trailer, tenzij Huurder onomstotelijk
kan aantonen dat de overeengekomen huurtermijn was overschreden door
omstandigheden buiten de macht van Huurder.
15.0 Schadevergoeding
15.1 Huurder verbindt zich Verhuurder te vrijwaren tegen elke door derden tegen Verhuurder
in verband met het gebruik van de Trailer ingestelde vordering, in de breedste zin des
woords, vanaf het moment waarop de Trailer de vestiging van Verhuurder verlaat en de
Huurovereenkomst in werking treedt tot het moment waarop hij bij Verhuurder wordt
ingeleverd overeenkomstig het bepaalde in art. 14.
15.2 Alle door Verhuurder gemaakte kosten en uitgaven in verband met het uitoefenen of
verdedigen van zijn uit de Huurovereenkomst en de schadedekkingsovereenkomst
alsmede overige tussen Huurder en Verhuurder of een groepsmaatschappij van
Verhuurder afgesloten huurovereenkomsten of andere uit overeenkomst voortvloeiende
rechten en rechtsmiddelen zijn voor rekening van Huurder.
16.0 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
16.1 Behoudens voor zover uitdrukkelijk anderszins is bepaald in de Huurovereenkomst is
Verhuurder niet aansprakelijk voor:
- schade veroorzaakt door zichtbare of verborgen gebreken aan de Trailer, ongeacht
hoe deze gebreken zijn ontstaan, inclusief schade aan of verlies van in de Trailer
aanwezige goederen, uitgezonderd schade or verlies veroorzaakt door de opzet of
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bewuste roekeloosheid van de kant van Verhuurder;
- schade als gevolg van diefstal, verlies, uitval of inbeslagname van de Trailer,
inclusief verloren of beschadigde goederen die zich in of op de Trailer bevonden, de
gevolgen van een toestand of handeling die op enigerlei wijze ontoereikend is en/of
het feit dat een vergunning niet binnen de voorgeschreven termijn is aangevraagd.
16.2 Verhuurder is in geen geval verantwoordelijk voor indirecte schade.
16.3 Elk bedrag dat Verhuurder gedwongen is te voldoen ter vergoeding van door
Huurder geleden schade of verlies zal in geen geval meer bedragen dan de
verzekerde waarde van de betreffende zaak bij iedere gebeurtenis.
17.0 Zekerheid en rente
17.1 Verhuurder heeft gedurende de huurtermijn te allen tijde het recht van Huurder te
verlangen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van diens verplichtingen jegens
Verhuurder.
17.2 Indien Huurder nalaat de Huurprijs of een ander uit hoofde van de Huurovereenkomst of
de schadedekkingsovereenkomst verschuldigd bedrag voor of op de vervaldatum te
voldoen, wordt Huurder onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, geacht in
verzuim te zijn. Verhuurder is gerechtigd vanaf (en inclusief) de vervaldag over het
uitstaande en door Huurder verschuldigde bedrag een rente van anderhalf procent (1,5
%) in rekening te brengen (over elke aangevangen maand) alsmede de in verband met
het betalingsverzuim van Huurder gemaakte administratiekosten.
18.0 Financiering van Huurder
18.1 Huurder is zich ervan bewust dat Verhuurder voor de aanschaf of het leasen van trailers
gebruikmaakt van de diensten van een financieringsmaatschappij en dat de gehuurde
trailers mogelijk aangeschaft zijn op basis van een huurkoopovereenkomst, in verband
waarmee de financieringsmaatschappij een recht tot inbezitneming heeft, of geleased
worden van de betreffende eigenaar.
18.2 In die gevallen waarin Verhuurder de aanschaf van de Trailer heeft gefinancierd middels
een huurkoopregeling, is het volgende van toepassing:
a) Huurder aanvaardt en gaat ermee akkoord dat de financieringsmaatschappij het recht
heeft, zonder enige aansprakelijkheid, de Trailer onmiddellijk in bezit te nemen van
Huurder voor zover de financieringsmaatschappij de eigenaar is van de Trailer op grond
van een huurkoopovereenkomst met Verhuurder of daartoe gerechtigd is op grond van
het toepasselijk recht.
18.3 In die gevallen waarin Verhuurder de aanschaf van de Trailer heeft gefinancierd middels
leasing is het volgende van toepassing:
a) Huurder aanvaardt en gaat ermee akkoord dat de financieringsmaatschappij het recht
heeft, zonder enige aansprakelijkheid, de geleasede Trailer onmiddellijk in bezit te
nemen indien Verhuurder in gebreke blijft bij de nakoming van zijn contractuele
verplichtingen jegens de financieringsmaatschappij, waaronder ingeval Verhuurder
failliet wordt verklaard of er sprake is van andere omstandigheden waarin de
financieringsmaatschappij gerechtigd is de leaseovereenkomst met Verhuurder met
onmiddellijke ingang op te zeggen en de geleasede Trailer in bezit te nemen.
18.4 Indien de financieringsmaatschappij de Trailer in bezit neemt in verband met
betalingsverzuim van Verhuurder jegens de financieringsmaatschappij, is Huurder
gerechtigd de verschuldigde bedragen namens Verhuurder te voldoen en deze in
mindering te brengen op de door Huurder op grond van de met Verhuurder afgesloten
Huurovereenkomst verschuldigde Huur.
19.0 Overdracht
Verhuurder is gerechtigd, met inachtneming van de dwingendrechtelijke bepalingen
van het toepasselijk recht, zijn uit de Huurovereenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen over te dragen aan een derde.
20.0 Gegevensbescherming
20.1 Verhuurder en diens groepsmaatschappijen kunnen persoonsgegevens met betrekking
tot Huurder, diens werknemers, vertegenwoordigers of andere personen die namens
Huurder handelen, verwerken, in welk geval Verhuurder of de betreffende
groepsmaatschappij optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. De Privacyverklaring
van Verhuurder kan hier worden ingezien: https://pnorental.com/privacy
21.0 Overige bepalingen
21.1 Huurder is verplicht, op verzoek en geheel naar eigen oordeel van Verhuurder, Verhuurder
alle gegevens te verstrekken, waaronder maar niet beperkt tot gps en/of IoT, of
soortgelijke gegevens afkomstig van systemen of apparatuur die deel uitmaken van de
Trailer, met inbegrip van apparatuur van derden.
21.2 Op de Huurovereenkomst is het recht van Nederland van toepassing. Dit geldt tevens voor
de schadedekkingsovereenkomst, indien afgesloten.
21.3 Eventuele uit de Huurovereenkomst of de schadedekkingsovereenkomst voortvloeiende
of daarmee verband houdende geschillen, inclusief geschillen met betrekking tot de
interpretatie, het bestaan en de rechtsgeldigheid van de Huurovereenkomst of de
schadedekkingsovereenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in
Nederland. Indien Huurder en Verhuurder geen overeenstemming weten te bereiken
over de toepasselijke rechtbank, worden de geschillen in eerste instantie voorgelegd aan
de rechtbank in het arrondissement Limburg.

