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Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van de Huurovereenkomst, tenzij er
in de Huurovereenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder geheel of gedeeltelijk van wordt afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht of de gehuurde Trailer eigendom is van de Verhuurder of van een derde.
Deze Algemene Voorwaarden zijn, in voorkomend geval, van toepassing op de tussen de Huurder en de Verhuurder gesloten
dekkingsovereenkomsten, echter ondergeschikt aan de van toepassing zijnde bijzondere algemene voorwaarden voor dekkingsovereenkomst, cf.
artikel 11.2.
Definities en interpretatie
Tenzij de Huurovereenkomst (en/of een dekkingsovereenkomst indien overeengekomen) met hoofdletters geschreven definities hanteert in
afwijking van het onderstaande, zijn de volgende definities van toepassing op:
- "Toegestane bijtende stoffen": de stoffen die vermeld staan in de ADR klassen 4 en 9 van de Europese Overeenkomst betreffende het
internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) (deel 3 van de lijst van gevaarlijke goederen).
- "Gevaarlijke stoffen" betekent de in het reglement voor vervoer van gevaarlijke goederen behorende lijst opgenomen stoffen (VLG), zoals van
tijd tot tijd gewijzigd wordt.
- "Huurder" betekent de Huurder krachtens de Huurovereenkomst met de Verhuurder.
- "Verhuurder" betekent PNO als Verhuurder krachtens de Huurovereenkomst met de Huurder.
- "Normale Staat" betekent dat de Trailer moet voldoen aan de geldende verkeersveiligheidsvoorschriften en dat de Trailer voor verder Verhuur
moet worden teruggegeven zonder dat er speciale reparaties moeten worden uitgevoerd.
- "Huurovereenkomst" betekent de overeenkomst betreffende de Huur van de Trailer die tussen de Huurder en de Verhuurder wordt gesloten en
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, cf. artikel 1. Met "Huurovereenkomst" wordt elke schriftelijke of mondelinge
overeenkomst bedoeld, met inbegrip van elke offerte/orderbevestiging/afgiftebon, enz. als er geen formele Huurovereenkomst tussen de Huurder
en de Verhuurder is gesloten.
- "Huurdag" betekent elke aanvangende kalenderdag.
- "Huurprijs" betekent de vergoeding voor het Huren van de Trailer, overeengekomen in de Huurovereenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder.
- "Trailer" betekent de Trailer(s) die de Huurder op grond van het Huurcontract met de Verhuurder huurt, met inbegrip van onderdelen en
toebehoren, en de onderdelen en toebehoren die er later eventueel aan worden toegevoegd of aangebracht.
Uitdrukkingen zoals "inclusief" en soortgelijke uitdrukkingen betekenen "inclusief, maar niet beperkt tot".
Woorden in het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd.
De kopjes in de Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn slechts een leidraad en hebben geen rechtsgevolgen voor het begrip of de
interpretatie van de bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
Wanneer verwezen wordt naar de Huurovereenkomst, worden ook deze Algemene Voorwaarden bedoeld.
In geval van verschil tussen de Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden, wordt voorrang gegeven aan de Huurovereenkomst.
Huurperiode en Huurprijs
De Huurperiode begint op de in de Huurovereenkomst vermelde datum en de Huurperiode eindigt op de in de Huurovereenkomst vermelde
einddatum, mits echter een behoorlijke opzegging door de Huurder is gedaan, cf. hieronder artikel 3.6, en de Huurder de Verhuurder in kennis heeft
gesteld van de inlevering van de Trailer, cf. hieronder artikel 3.7. Indien in de Huurovereenkomst geen einddatum is bepaald, of als de Verhuurder
reden heeft om te annuleren tijdens de Huurperiode, eindigt de Huurperiode overeenkomstig onderstaande artikelen 13 en 14. Ongeacht het
voorgaande wordt de Huurperiode nooit geacht te zijn geëindigd - en dus moet de Huurprijs (vermeerderd met de eventuele toeslag vermeld in artikel
3.7) worden betaald - totdat de Trailer is ingeleverd, cf. artikel 14 hieronder, en de Verhuurder in kennis is gesteld van de inlevering van de Trailer, cf.
artikel 3.6 hieronder.
Indien er zich omstandigheden van buitenaf voordoen die een verhoging van de door de Verhuurder gemaakte kosten met zich meebrengen, heeft
de Verhuurder vóór het verstrijken van de Huurperiode het recht de krachtens de Huurovereenkomst overeengekomen Huurprijs te verhogen met
een bedrag dat overeenkomt met de verhoogde kosten. Hieronder vallen ook kostenverhogingen ten gevolge van wetswijzigingen.
De Huurprijs geldt en wordt door de Huurder betaald vanaf de in de Huurovereenkomst vermelde afhaaldatum. Indien door de Huurder om een
wijziging van de afhaaldatum wordt verzocht, moet dit verzoek uiterlijk om 12.00 uur op de vermelde afhaaldatum aan de Verhuurder worden
meegedeeld, aangezien de Huurprijs anders van toepassing is, ongeacht het werkelijke tijdstip en de werkelijke datum van afhaling.
Tenzij anders overeengekomen, begint de Huurovereenkomst uiterlijk 7 dagen nadat de Huurder van de Verhuurder bericht heeft gekregen dat de
Trailer gereed is om afgehaald te worden.
Wanneer de Trailer wordt afgehaald, moet de Huurder de Verhuurder daarvan in kennis stellen om een checkrapport te ontvangen en deze te
ondertekenen. Als er geen checkrapport wordt ontvangen en ondertekend door de Huurder, aanvaardt de Huurder het checkrapport dat de
Verhuurder afgeeft bij het inleveren van de Trailer.
Ondanks het feit dat de Huurovereenkomst een vervaldatum heeft, zal de Huurovereenkomst worden voortgezet, tenzij de Huurder de Verhuurder
vooraf opzegt dat de Huurovereenkomst moet worden beëindigd. De opzegging moet gebeuren met inachtneming van de opzeggingstermijn die in
de Huurovereenkomst is bepaald. Indien de Huurovereenkomst na de vervaldatum wordt voortgezet, gebeurt dit onder D2D-voorwaarden c.f. artikel
3.7 en met dezelfde opzeggingstermijn als de initiële Huurperiode. Een voorafgaande opzegging is ook vereist voor de beëindiging van de verlengde
latere Huurperiode en een Huurovereenkomst kan dus voor onbepaalde tijd verlengd worden, tenzij en totdat een behoorlijke opzegging is gegeven.
Voor alle duidelijkheid, de Huurder is in geen geval gerechtigd de Huurovereenkomst op te zeggen met een opzegging tot een datum vóór de
vervaldatum van de Huurovereenkomst, noch tot een datum vóór de vervaldatum van de verlengde opvolgende Huurperiode van de
Huurovereenkomst.
Als de Huurovereenkomst geen einddatum kent (d.w.z. D2D-contracten) kan de Huurovereenkomst door de Huurder worden opgezegd met
inachtneming van een voorafgaande opzegging door de Huurder aan de Verhuurder. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de
opzegtermijn die in de Huurovereenkomst is bepaald. Indien in de Huurovereenkomst geen opzegtermijn is vermeld, geldt een opzegtermijn van 3
maanden.
Wanneer de Trailer wordt ingeleverd op het depot van de Verhuurder of op een vooraf overeengekomen/aangewezen plaats, cf. artikel. 12.2 en 13.5,
moet de Huurder de Verhuurder daarvan in kennis stellen, hetzij persoonlijk op het depot, hetzij telefonisch of per e-mail. Ongeacht een behoorlijke
opzegging door de Huurder van de Huurovereenkomst overeenkomstig artikel 3.6, eindigt de Huurperiode en de verplichting voor de Huurder tot
betaling van de Huurprijs niet voordat de Huurder de Verhuurder in kennis heeft gesteld van de ingeleverde Trailer, waarbij tevens artikel 3.9 van
toepassing is.
Indien de Huurder de Huurovereenkomst naar behoren heeft opgezegd, cf. artikel 3.6, maar de Trailer niet inlevert op de vervaldag, cf. artikel 3.1, of
onmiddellijk na de opzegging door de Verhuurder, cf. artikel 13 en 14, heeft de Verhuurder het recht de Trailer onverwijld terug in bezit te nemen. In
de periode totdat de Trailer weer onder controle en in het bezit van de Verhuurder is, wordt de Huurovereenkomst voortgezet en wordt op de Huurprijs
een toeslag van 50 euro (+BTW) per dag in rekening gebracht. De doorbetaling van de Huurprijs en de toeslag van 50 euro (+BTW) per dag doet geen
afbreuk aan het recht van de Verhuurder om de Huurder aansprakelijk te stellen voor eventuele verdere schade of kosten als gevolg van het feit dat
de Huurder de Trailer niet zoals overeengekomen op de vervaldatum of onmiddellijk na de opzegging door de Verhuurder heeft ingeleverd, tenzij de
Huurder echter ondubbelzinnig kan aantonen dat de Trailer niet op de overeengekomen vervaldatum/onmiddellijk na de opzegging is ingeleverd als
gevolg van omstandigheden die buiten de macht van de Huurder vielen.
Indien de Huurovereenkomst van rechtswege wordt verlengd cf. artikel 3.6 wordt de Huursom verhoogd met 15% tenzij met de Verhuurder een
andere afspraak wordt gemaakt. Dit geldt ook voor volgende verlengingen, hetgeen inhoudt dat de Huursom bij elke verlenging van een overeenkomst
wordt verhoogd, tenzij met Verhuurder andere afspraken worden gemaakt.
Levering
Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Huurder - en de Huurder garandeert - dat de persoon die voor hem/haar/namens hem/haar
optreedt bij zowel het ophalen als het inleveren van de Trailer, krachtens een afzonderlijke overeenkomst met de Huurder uitdrukkelijk en
onherroepelijk gemachtigd is om de Trailer op te halen en in te leveren, en de Huurder is wettelijk gebonden aan elk handelen of nalaten van de
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persoon die voor hem/haar/namens hem/haar optreedt met betrekking tot de Huurovereenkomst. De uitdrukkelijke en
onherroepelijke machtiging van de Huurder aan de persoon die voor hem/haar/namens hem/haar optreedt, omvat onder meer de wettelijke
bevoegdheid om alle relevante noodzakelijke taken uit te voeren, zoals ontvangst van de Trailer, controle van de toestand van de Trailer en andere
relevante taken. Bovendien is de Huurder, of de persoon die voor hem/haar/namens hem/haar optreedt, verantwoordelijk voor het naar behoren
inspecteren van de Trailer, om zich ervan te vergewissen dat de Trailer in goede staat en werkende staat wordt ontvangen. Eventuele beschadigingen
en/of gebreken aan de Trailer moeten op de datum van afhaling van de Trailer aan de Verhuurder worden medegedeeld. Indien de Huurder, of de
persoon die namens hem optreedt, nalaat de Verhuurder in kennis te stellen, wordt de schade of het defect aan de Trailer geacht door de Huurder
(met inbegrip van de persoon die voor hem/namens hem optreedt) te zijn veroorzaakt of zich te hebben voorgedaan in de periode waarin de Huurder
verantwoordelijk is voor de Trailer.
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Gebruik
Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Huurder om ervoor te zorgen dat de Trailer op een professionele manier en voor het in het kader
van de Huurovereenkomst beoogde en overeengekomen doel gebruikt wordt. De Trailer mag alleen worden gebruikt op de wijze en voor het doel
waarvoor de Trailer redelijkerwijs is ontworpen, hetgeen onder meer inhoudt dat de Trailer niet zwaarder mag worden beladen dan het maximale
laadvermogen, dat de lading gelijkmatig moet worden verdeeld en dat de Huurder geen lading laadt die de Trailer kan beschadigen of waardoor deze
ongeschikt wordt voor het vervoer van verdere goederen.
De Trailer is ofwel eigendom van de Verhuurder ofwel van een derde, cf. artikel 18, bijgevolg heeft de Huurder niet het recht de Trailer te verpanden
of over te dragen, noch heeft de Huurder het recht, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verhuurder, de Trailer
onder te verhuren, uit te lenen of ter beschikking te stellen aan een derde die niet in dienst is van, niet gemachtigd is door of niet service-verlenend
is aan de Huurder.
Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verhuurder is het de Huurder niet toegestaan veranderingen aan de Trailer
aan te brengen of onderdelen of hulpstukken ervan los te koppelen.
De Huurder is verantwoordelijk voor de Trailer, ongeacht of de Trailer aan een vrachtwagen is gekoppeld of niet.
Het is de Huurder niet toegestaan Gevaarlijke stoffen of Bijtende stoffen, uitgezonderd de ADR-Klassen 4 en 9, te vervoeren.
De Huurder zorgt ervoor dat de vrachtwagen die de Trailer trekt een geldige Internationale Verzekeringskaart heeft en is er verantwoordelijk voor dat
de Trailer alleen gebruikt mag worden binnen landen die deelnemen aan het systeem van het Groene Kaart Bureau. De Verhuurder heeft het recht de
Trailer via een geïnstalleerde GPS-eenheid of een soortgelijke digitale oplossing te volgen en te traceren om na te gaan of de Huurder zijn
verplichtingen krachtens dit artikel 5.6 nakomt.
Ongeacht artikel 5.6 mag de Huurder de Trailer niet gebruiken in gebieden waar sprake is van - of gevaar bestaat voor - oorlog, oorlogszuchtige
operaties, schending van de neutraliteit, burgeroorlog, opstand, andere vormen van burgerlijke onrust, maatregelen ter voorkoming van voornoemde
activiteiten, nucleaire ongevallen of andere abnormale nucleaire activiteit, natuurverstoringen of natuurrampen en soortgelijke gebeurtenissen.
Onderhoud/inspecties
De Huurder moet er te allen tijde voor zorgen dat de Trailer in goede staat en goede werking wordt gehouden. Bovendien moet de Huurder voldoen
aan de eisen die betrekking hebben op alle wetten, voorschriften en bepalingen betreffende de staat en de verkeersveiligheid van de Trailer. Indien
onderdelen of uitrusting van de Trailer vervangen moeten worden, mag de Huurder deze alleen vervangen door originele onderdelen. Vervanging
door andere onderdelen of uitrusting kan alleen geschieden na voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
De Verhuurder heeft het recht om op elk moment tijdens de Huurperiode inspecties van, reparaties aan of inruil van de Trailer uit te voeren, indien
nodig, en de Huurder is verplicht de Trailer redelijkerwijs ter beschikking van de Verhuurder te stellen op het door de Huurder in de Huurovereenkomst
opgegeven adres of een ander adres indien dit later wordt overeengekomen. De Huurder zal de Verhuurder tevens binnen de daarvoor gestelde
termijn toegang tot de Trailer verlenen om de inspecties en controles van de Trailer uit te voeren die volgens de eisen van de overheid noodzakelijk
zijn.
Het periodieke onderhoud van de Trailer moet door de Verhuurder worden uitgevoerd, maar de Huurder is verplicht die data en tijdstippen te volgen
en na te leven die door de Verhuurder voor het onderhoud en de controles zijn vastgesteld. Indien de Huurder zich niet houdt aan deze vastgestelde
data en tijdstippen voor onderhoud, gaat de volledige verantwoordelijkheid en onderhoudsplicht voor de Trailer onmiddellijk over op de Huurder, met
inbegrip van de daaraan verbonden kosten.
Reparaties/Banden
De Huurder moet altijd de toestemming van de Verhuurder vragen alvorens reparaties uit te voeren, gebreken te verhelpen of schade aan de Trailer
te herstellen.
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 Huurovereenkomstsprake 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, waarbij een dergelijke vrijstelling voor het betalen van de Huurprijs gedurende de reparatieperiode echter te allen tijde
onder voorbehoud is dat de Verhuurder geen vervangende trailer heeft aangeboden.
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;
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 vernieuwde banden die door de Huurder vervangen dienen te worden omdat de
band(en) tijdens de Huurperiode volledig beschadigd is (zijn).
Schade/Fouten/Verlies
Tenzij artikel 7.2 van toepassing is, betaalt de Huurder de kosten van reparaties aan de Trailer, evenals verloren onderdelen of uitrusting die vervangen
moet worden.
In geval van verlies, total loss, diefstal/verduistering, staking of inbeslagneming van de Trailer is de Huurder Huurgeld voor de Trailer verschuldigd
totdat een bedrag gelijk aan de marktwaarde van de Trailer - berekend vanaf het tijdstip waarop het voorval plaatsvond - aan de Verhuurder is
betaald. De Huurder moet echter in elk geval een minimum Huurprijs betalen, berekend op basis van 30 dagen vanaf het tijdstip waarop het voorval
plaatsvond. Indien de Trailer wordt teruggevonden of wordt vrijgegeven, betaalt de Huurder de Huurprijs tot op het moment dat de Trailer aan de
Verhuurder wordt teruggegeven, cf. artikels 3 en 13, alsof het voorval nooit had plaatsgevonden.
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 de Huurder geldt ongeacht de aard van het verlies of de beschadiging. Dit laatste geldt echter niet als de Huurder
ondubbelzinnig kan bewijzen dat de oorzaak van de opgelopen schade of verliezen te wijten is aan schuld of nalatigheid van de Verhuurder.
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.
Belastingen
Alle belastingen, kosten, boetes, accijnzen en andere lasten die verschuldigd zijn wegens het gebruik of bezit van de Trailer, komen voor rekening
van de Huurder. Indien deze kosten of vergoedingen ten laste van de Verhuurder komen, heeft de Verhuurder het recht de uitgaven samen met de
aan deze sub-debit verbonden administratiekosten ten laste van de Huurder te brengen. Dergelijke sub-debit is onmiddellijk opeisbaar.
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Verzekering
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 WA-dekking te omvatten. De
verzekering dient in alle overige opzichten te voldoen aan de in de sector gebruikelijke voorwaarden.
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.
Huurder is verplicht op verzoek van Verhuurder een afschrift van de verzekeringspolis en bewijs van premiebetaling te verstrekken.
PNO Cover Agreements
Indien Huurder niet voldoet aan zijn verplichting om de Trailer te verzekeren overeenkomstig het bepaalde in art. 10, 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. 10 , 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 naar behoren verzekerd te houden.
De voorwaarden voor schadedekkingsovereenkomsten zijn te vinden op PNO Cover Agreements (www.pnorental.com/PNO-Cover-agreements).
Indien een verzekeringsdossier door de verzekeringsmaatschappij van de Verhuurder wordt geopend, zal de Huurprijs uit hoofde van de
Huurovereenkomst door de Huurder aan de Verhuurder worden betaald totdat het verzekeringsdossier is gesloten en de schadevergoeding aan de
Verhuurder is betaald; de verplichting van de Huurder om Huurprijs aan de Verhuurder te betalen kan echter niet langer duren dan een periode van
30 dagen nadat de schadeclaim is ingediend.
Beëindiging van de Huurovereenkomst
De Verhuurder heeft het recht de Huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de Huurder:
- In gebreke blijft bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen onder de Huurovereenkomst, de Mantelovereenkomst of enig ander Huurcontract
of ander contract tussen de Huurder en de Verhuurder.
- In gebreke blijft bij het naleven van zijn verplichtingen krachtens de Huurovereenkomst, de Dekkingsovereenkomst of enige andere
Huurovereenkomst of ander contract tussen de Huurder en de Verhuurder.
- De rechten of belangen van de Verhuurder uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Dekkingsovereenkomst of enig andere Huurovereenkomst of
ander contract tussen de Huurder en de Verhuurder beperkt of op enigerlei wijze in gevaar brengt.
- Een akkoord aangaat met zijn schuldeisers, of indien een faillissements- of herstructureringsprocedure tegen de Huurder wordt ingeleid, op
voorwaarde echter dat de boedel - op verzoek van de Verhuurder - de Huurovereenkomst niet bevestigt binnen 5 kalenderdagen na het verzoek van
de Verhuurder, aangezien de Huurovereenkomst als beëindigd wordt beschouwd bij het verstrijken van de termijn van 5 dagen indien deze niet door
de boedel wordt bevestigd. Indien de Huurovereenkomst door de boedel wordt bevestigd, omvat de bevestiging deze Algemene Voorwaarden,
alsmede de Mantelovereenkomst (indien overeengekomen). Indien de boedel de Trailer gebruikt of anderszins vervreemdt nadat de faillissementsof herstructureringsprocedure is ingeleid, wordt de boedel geacht de Huurovereenkomst te hebben bekrachtigd.
Bij beëindiging van de Huurovereenkomst op grond van artikel 12.1 moet de Huurder de Trailer onmiddellijk terugbrengen naar het adres van de
Verhuurder of naar een andere plaats die door de Verhuurder is overeengekomen of aangewezen. In dat geval is de Verhuurder gerechtigd de Trailer
op kosten van de Huurder in bezit te nemen. De Huurder zal aan de Verhuurder alle kosten vergoeden die het gevolg zijn van het ophouden en het
opslaan van de Trailer. In voorkomend geval is de schadevergoeding zoals bepaald in artikel 16 hieronder van toepassing.
De Huurovereenkomst is niet opzegbaar voor de Huurder. Indien het contract onder D2D-voorwaarden is gesloten, kan het contract worden opgezegd
met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn als bedoeld in artikel 3.6.
Inleveren van de Trailer
De Trailer moet worden ingeleverd in Normale Staat en in de toestand zoals hij was op de datum van afhaling, cf. artikel 4, met uitzondering van
normale slijtage. De beoordeling van de toestand van de ingeleverde Trailer is gebaseerd op het document PNO Return Conditions
(www.pnorental.com/pno-return-conditions).
Kosten voor het wassen van de Trailer kunnen aan de Huurder worden aangerekend, als de Trailer niet in onmiddellijk opnieuw verhuurbare staat
wordt ingeleverd. Als de Trailer bij teruggave niet compleet is, onderdelen en uitrusting beschadigd zijn of ontbreken (met inbegrip van de
documenten van de Trailer), vervalt de verplichting tot betaling van de Huurprijs pas nadat de Trailer gerepareerd is en/of de ontbrekende zaken
teruggegeven of vervangen zijn. De kosten voor reparatie en aanvulling komen voor rekening van de Huurder, met uitzondering van de kosten die de
Verhuurder krachtens artikel 7.2 hierboven voor zijn rekening neemt.
Bij het inleveren van de Trailer op het depot van de Verhuurder stelt de Huurder, of de persoon die de Trailer voor en namens de Huurder terugbrengt,
een inspectierapport op van de toestand van de Trailer. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Huurder - en de Huurder garandeert - dat
de persoon die voor hem/haar/namens hem/haar optreedt bij het inleveren van de Trailer, uitdrukkelijk en onherroepelijk gemachtigd is om de Trailer
in te leveren krachtens een afzonderlijke overeenkomst met de Huurder, en de Huurder is wettelijk gebonden aan elk handelen of nalaten van de
persoon die voor hem/haar/namens hem/haar optreedt in dit verband. Bijgevolg is de Huurder gebonden door het inspectierapport dat door de
persoon die voor hem/namens hem de Trailer inlevert, is opgesteld en ondertekend, alsof het inspectierapport door de Huurder zelf was opgesteld
en ondertekend.
Als de Trailer niet tijdens de normale werkuren wordt ingeleverd, blijft de Trailer de verantwoordelijkheid van de Huurder tot op het moment dat de
Verhuurder de Trailer daadwerkelijk in ontvangst heeft genomen. De Trailer wordt niet geacht te zijn ingeleverd voordat de Verhuurder het incheck/uitcheckdocument heeft ondertekend.
De Huurder is niet gerechtigd de Huurovereenkomst tussentijds op te zeggen en de Trailer op enig moment tijdens de Huurperiode in te leveren.
Tenzij de Verhuurder een andere plaats aanwijst voor het inleveren van de Trailer, moet de Trailer worden ingeleverd op hetzelfde depot waar hij werd
afgehaald of - als alternatief - op het depot van de Verhuurder, indien dit niet identiek is aan het afhaaldepot. Als de Trailer niet dienovereenkomstig
wordt ingeleverd, kan de Verhuurder terugbetaling eisen van de transportkosten die voortvloeien uit het vervoer van de Trailer vanaf het depot/de
plaats waar de inlevering heeft plaatsgevonden en naar het depot waar de Trailer oorspronkelijk is afgehaald of had moeten worden ingeleverd.
Compenserende schadevergoeding
De Huurder vrijwaart de Verhuurder tegen alle aanspraken die derden tegen de Verhuurder zouden kunnen instellen in verband met het gebruik van
de Trailer in de ruimste zin van het woord vanaf het moment dat de Trailer het depot van de Verhuurder heeft verlaten en de Huurovereenkomst is
ingegaan tot het moment dat de Trailer bij de Verhuurder is ingeleverd overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13.
De Huurder zal alle kosten en uitgaven betalen die de Verhuurder moet maken voor de handhaving of verdediging van een van zijn rechten of
rechtsmiddelen uit hoofde van de Huurovereenkomst en de dekkingsovereenkomst, alsmede uit hoofde van elke andere Huurovereenkomst of
contract tussen de Huurder en de Verhuurder of een groepsmaatschappij van de Verhuurder.
Vrijstelling en beperking van aansprakelijkheid
Tenzij in de Huurovereenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Verhuurder vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor:
- Schade als gevolg van zichtbare of verborgen gebreken aan de Trailer, ongeacht hoe deze fouten zijn ontstaan, met inbegrip van schade aan of
verlies van lading die zich op of in de Trailer bevond, behoudens schade of verlies veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Verhuurder.
- Schade of verlies doordat de Trailer is gestolen, verloren, beschadigd, opgehouden of in beslag genomen, met inbegrip van verloren of beschadigde
goederen die zich in of op de Trailer bevonden, de gevolgen van een staat of handeling van welke aard dan ook die ontbreekt en/of dat de aanvraag
voor een vergunning niet is gedaan binnen de voorgeschreven tijd.
In geen geval is de Verhuurder aansprakelijk voor indirecte schade.
Als de Verhuurder genoodzaakt is een bedrag te betalen ter vergoeding van door de Huurder geleden schade of verlies, kan dit bedrag nooit hoger
zijn dan de verzekeringswaarde van het materiaal op het ogenblik van elke bijzondere gelegenheid.
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16.0
16.1
16.2

17.0
17.1

17.2

17.3

17.4

Zekerheid en rente
De Verhuurder heeft het recht om op elk ogenblik tijdens de Huurperiode van de Huurder in aanmerking komende zekerheden te eisen voor de
volledige nakoming van de verplichtingen van de Huurder tegenover de Verhuurder.
Als de Huurprijs of enig ander bedrag dat krachtens de Huurovereenkomst of de Dekkingsovereenkomst verschuldigd is, niet op de vervaldag door
de Huurder is betaald, wordt de Huurder geacht, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, onmiddellijk in gebreke te zijn. Vanaf en
met inbegrip van de vervaldag heeft de Verhuurder het recht een rente van 1,5 % op maandelijkse basis te eisen en toe te voegen aan het uitstaande
bedrag dat door de Huurder moet worden betaald, evenals administratieve kosten in verband met het uitblijven van betaling door de Huurder.
Financiering
De Huurder is ervan op de hoogte dat de Verhuurder voor de financiering van zijn aankoop of leasing van Trailers een beroep doet op een
financieringsmaatschappij, aangezien de gehuurde Trailers ofwel gekocht kunnen worden via een afbetalingsplan op afbetaling, onder voorbehoud
van het recht van terugneming voor de financieringsmaatschappij, ofwel geleased kunnen worden van de eigenaar van de Trailer in kwestie.
In gevallen waarin de Verhuurder de Trailer via Huurkoop heeft gefinancierd, is het volgende van toepassing: De Huurder stemt ermee in dat de
financieringsmaatschappij het recht heeft om, zonder enige aansprakelijkheid, de Trailer onmiddellijk terug te nemen van de Huurder, op voorwaarde
dat de financieringsmaatschappij eigenaar is van de Trailer volgens een Huurkoopovereenkomst met de Verhuurder of daartoe gerechtigd is volgens
de toepasselijke wetgeving.
In gevallen waarin de Verhuurder de Trailer via leasing heeft gefinancierd, is het volgende van toepassing: De Huurder stemt ermee in dat de
financieringsmaatschappij het recht heeft om, zonder enige aansprakelijkheid, de geleasde Trailer onmiddellijk terug te nemen, als de Verhuurder zijn
contractuele verplichtingen tegenover de financieringsmaatschappij niet nakomt, ook als de Verhuurder failliet gaat, of als er andere
omstandigheden bestaan waarin de financieringsmaatschappij het recht heeft om haar leasecontract met de Verhuurder met onmiddellijke ingang
te beëindigen en de geleasde Trailer weer in bezit te nemen.
Indien de financieringsmaatschappij de Trailer terugneemt wegens het in gebreke blijven van de Verhuurder met betalingen aan de
financieringsmaatschappij, is de Huurder gerechtigd de verschuldigde bedragen namens de Verhuurder te voldoen en deze in mindering te brengen
op de Huurprijs van de Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst met de Verhuurder.

18.0
18.1

Overdracht
De Verhuurder is, behoudens dwingende bepalingen krachtens het toepasselijke recht, gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Huurovereenkomst over te dragen aan een derde.

19.0
19.1

Privacy van gegevens
Verhuurder en aan Verhuurder verbonden groepsmaatschappijen kunnen persoonsgegevens verwerken over Huurder, de werknemers van Huurder,
agenten of andere personen die namens Huurder handelen, waarvoor Verhuurder of een aan Verhuurder verbonden groepsmaatschappij de
verantwoordelijke voor de verwerking is. Gebruik deze link om ons Privacybeleid te lezen www.pnorental.com/privacy.

20.0 Diversen
20.1 Verhuurder is gerechtigd alle gegevens te verzamelen van systemen/apparaten die aan de Trailer bevestigd zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, een GPS, Telematic, OIT of soortgelijke apparatuur. De Verhuurder verzamelt geen persoonsgegevens via de aan de Trailer bevestigde
systemen/toestellen. De Verhuurder kan de verzamelde gegevens gebruiken voor alle doeleinden van zijn Verhuurbedrijf, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, het plannen van onderhoud en het bewijzen van vorderingen jegens de Huurder, bijv. wegens oneigenlijk gebruik van de Trailer,
verwaarloosd onderhoud enz.
21.0
21.1
21.2

21.3
21.4

21.5
21.6

21.7
21.8

21.9
21.10

21.11
21.12

21.13
21.14

Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
Huurovereenkomsten met PNO Danmark A/S:
De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Deens recht.
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van geschillen over de
interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de Huurovereenkomst, zullen worden beslecht voor een Deense rechtbank. Indien de Huurder en de
Verhuurder het niet eens kunnen worden over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen beslecht worden door de districtsrechtbank van Kopenhagen
als rechtbank van eerste aanleg.
Huurovereenkomsten met PNO Sverige AB
De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Zweeds recht.
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van geschillen over de
interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de Huurovereenkomst, zullen worden beslecht voor een Zweedse rechtbank. Indien de Huurder en de
Verhuurder het niet eens kunnen worden over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen beslecht worden door de districtsrechtbank van Helsingborg
als de rechtbank van eerste aanleg.
Huurovereenkomsten met PNO Norge AS
De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Noorse wet.
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van geschillen over de
interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de Huurovereenkomst, zullen worden beslecht voor een Noorse rechtbank. Indien de Huurder en de
Verhuurder het niet eens kunnen worden over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen beslecht worden in de districtsrechtbank van Oslo als
rechtbank van eerste aanleg.
Huurovereenkomsten met PNO Nederland BV
De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht.
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden, waaronder geschillen over de uitleg,
het bestaan en de geldigheid van de Huurovereenkomst, zullen worden beslecht voor een Nederlandse rechter. Indien de Huurder en de Verhuurder
het niet eens kunnen worden over de betreffende rechter, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Limburg als
rechter van eerste aanleg.
Huurovereenkomsten met PNO Deutschland Gmbh
De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Duitse recht.
Geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van geschillen over de
interpretatie, het bestaan en de geldigheid van het Huurovereenkomst, zullen beslecht worden voor een Duitse rechtbank. Indien de Huurder en de
Verhuurder het niet eens kunnen worden over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen beslecht worden in de arrondissementsrechtbank van
Hamburg als de rechtbank van eerste aanleg.
Huurovereenkomsten met PNO Finland Oy
De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Fins recht.
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van geschillen over de
interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de Huurovereenkomst, zullen worden beslecht voor een Finse rechtbank. Indien de Huurder en de
Verhuurder het niet eens kunnen worden over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen worden beslecht door de districtsrechtbank van Helsinki als
rechtbank van eerste aanleg.
Huurovereenkomsten met PNO Polska Sp. z o.o.
De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Pools recht.
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van geschillen over de
interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de Huurovereenkomst, zullen beslecht worden door een Poolse rechtbank. Alle geschillen zullen
worden beslecht door de bevoegde rechtbank voor de stad Poznan als rechtbank van eerste aanleg, tenzij de Huurder en Verhuurder onderling anders
overeenkomen. Niettegenstaande de voorgaande bepaling heeft de Verhuurder het recht om de rechtbank te kiezen die volgens het toepasselijke
recht bevoegd is.

4

