HUUROVEREENKOMST
Iveco Daily 03-BL-TJ

Ondergetekenden:
Naam: Stefan Bos
Adres: Regattaweg 402 Groningen
PC: 9791GG Woonplaats: Groningen

verder te noemen Verhuurder en

Naam: ................................................................. Voorletter(s): ..............................................
Adres: ........................................................................................................................................................
PC: ..........................................Woonplaats: ............................................................................................
Geboortedatum:....................................................... Geboorteplaats: .....................................................

Eventuele bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam:………………………………………………………………………………
KVK nummer: ……………………………………………………………………………….
E-mailadres:…………………………………………………………………………………..
verder te noemen Huurder, komen het volgende overeen:

1. Doel van de overeenkomst
De onderhavige overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder B de in artikel 2 beschreven
auto van A zal kunnen Huren.

2. Object van de overeenkomst
Het object van de onderhavige overeenkomst is uitsluitend en alleen de Bakwagen Iveco Daily met het kenteken 03BL-TJ

3. Gebruik van de auto
(a) De onder artikel 2 genoemde auto is eigendom van A en deze kan de auto naar believen gebruiken. A zal de auto
echter aan B op diens verzoek lenen tegen de in
deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden.
(b) Wanneer B de auto niet te leen heeft, valt deze onder de zorg en
verantwoordelijkheid van A. Heeft B de auto wel te leen, dan valt deze onder de zorg en verantwoordelijkheid van B
met uitzondering van de onder artikel 4 genoemde aspecten.

4. Verzekering/belasting/wegenwacht/keuring/periodiek onderhoud
A draagt zorg voor:
- de verzekering van de auto op basis van WA en de tijdige betaling van de premie;
- de aangifte en tijdige betaling van de Wegenbelasting;
- de uitvoering van het periodieke onderhoud (grote en kleine beurt);
- het doen uitvoeren en betalen van reparaties, behalve die reparaties die geen uitstel vergen en die zich aandienen
terwijl de auto door B in gebruik is;
- de tijdige betaling van de jaarlijkse kosten voor het kenteken
- de tijdige uitvoering van de verplichte APK-keuring.

5. Te betalen vergoedingen
(a) De huurder betaalt de verhuurder een bedrag van 90,- per dag van maandag tot en met vrijdag. 115,- per dag voor
zaterdag en zondag. En 65,- incl. BTW om de bakwagen per dagdeel te huren van 08:00 tot 13:00, of van 14:00 tot
20:00 uur.
(b) De huurder betaald de verhuurder een bedrag van 0,19 cent per gereden kilometer boven de eerste 150 km
(c) De huurder krijgt de bakwagen met een volle tank mee, deze dient bij terugkomst volledig te zijn volgetankt met
diesel.

6. Borg
(a) De huurder betaald bij ondertekenen verhuurovereenkomst een borg van 100,-. Nadat de bakwagen
gecontroleerd is bij inleveren sleutel wordt de borg wedergekeerd indien er geen overige schades of gebreken
zijn geconstateerd.

8. Boetes en bekeuringen
(a) Alle boetes en bekeuringen op de gehuurde dag komen voor rekening van de huurder. Een uitzondering hierop
vormen die boetes en bekeuringen die de technische staat van de auto betreffen, tenzij de huurder op de hoogte was
of kon zijn van deze gebreken en deze had kunnen (laten) verhelpen.

(b) Ingeval van inbeslagname en verbeurdverklaring van de auto als gevolg van optreden of nalaten van B dient B A
schadeloos te stellen. Een uitzondering hierop vormen die gevallen waarin inbeslagname en verbeurdverklaring
plaatsvindt als gevolg van het niet voldoen aan wettelijke voorschriften betreffende de technische staat van de auto.
Een en ander geldt niet indien B op de hoogte
was of had kunnen zijn van het feit dat de auto niet voldeed aan
bedoelde wettelijke voorschriften.

9. Uitzonderlijke kosten en schades
(a) De sleutel dient na afloop van de huurperiode te worden ingeleverd, indien de sleutel is verloren of om andere
redenen niet meer functionerend kan worden ingeleverd worden de kosten van deze in rekening gebracht, namelijk
70,-.
(b) Indien de tank niet is vol getankt wordt er voor de eerste helft van de tank 50,- in rekening gebracht, indien de
tank meer dan de helft leeg is wordt daarvoor 100,- in rekening gebracht.
(c) De bus dient voor aangegeven tijd teruggebracht zijn. Indien dat niet gebeurt, wordt er per uur 10,- in rekening
gebracht en moet de verhuurder op de hoogte zijn gebracht.

10. Eigen Risico
Eigenrisico per gebeurtenis kosten 1000,- en zijn voor de rekening van de huurder. De eigenrisico is te verlagen
indien de bestuurder minimaal 4 jaar in bezit is van een geldig rijbewijs B. Een eigen risico van € 1000,- kan
verlaagd worden voor 15,- naar 500 – en extra worden verlaagd naar 250,- voor 30,-.

Aanvang en duur van de overeenkomst
De huurder en verhuurder gaan een overeenkomst aan voor de verhuurde dagen van …./…./….. Tot …./…./…..
Indien de huurder de overeengekomen datum wil verlengen dient de verhuurder minimaal 12 uur voor eindtijd
toestemming te zijn gevraagd.

Bijgevoegd bij de bakwagen:
•

Sleutel

•

Kentekenbewijs

•

Laadpapieren

•

Groene papier

Extra Opties:
•

Eigen risico is verlaagd met 15,- naar 500,-

•

Eigen risico is verlaagd met 30,- naar 250,-

•

Aanhangwagen voor 20,- per dag

Beginstand KM: …………………………………………………………………………..

Eindstand KM: ……………………………………………………………………………

Totaal aan KM te verrekenen:………………………………………………………….

Ondertekening

Naam Huurder

.............................................................

Handtekening

Datum
............................................................
Alle genoemde prijzen zijn Incl 21% BTW.

