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16. Huurder
dientvan
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vanvan
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verhuurder
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17. Huurder
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de voertuig;
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van verhuurder,
met verhuurder
dien verstande
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Artikel 6 - Annulering
onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te
Artikel 10 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de
Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een
lijden schade.
1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt
nakoming daarvan.
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Artikel 7 - Betaling
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anderszins
verband wordt
1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan
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is, of terrein
waarvan de
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of bestuurder
het
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wordt
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de schadeopiseigen
ontstaan
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gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein,
duidelijk is dat
omvang
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schade
het bedrag
het eigen
niet
risico
2. Verhuurder
is tedeallen
tijde, van
zowel
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van van
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een eventuele
of gebruik
voertuig
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hetindien
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van huurder
verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
risico
geschiedt;
2.
te huurpenningen
allen tijde, zowel
bij het
aangaan
de huur als bij eenonmiddellijk
eventuele
- betreden
de schadeopiseigen
ontstaan
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huurder de instructies van verhuurder niet heeft
3. Verhuurder
Betaling vanisde
dient,
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van andere
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van huurder
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Een dergelijke
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onherroepelijk.
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dient te geschieden
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na de factuurdatum.
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- de
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doordatenhuurder
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3. Betaling
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na
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dat niet
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4. incasso.
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huurderde
het
vervoeren,
opslaan,
laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare,
wettelijke
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vermeerderd
met twee procentpunt
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stellingen
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oxiderende
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4. Indien
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van
de hoofdsom:
bestaan een
uit een
percentage
betrekking tot de oorzaak tegen
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schade
betwist,
dient huurder
4. Wanneer
in verzuim
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eerste
• €2.500
wordt
incassokosten
berekend (maar
met een
feitelijke aansprakelijkheid
stellingen te bewijzen.
-zonder
aanmaningwettelijke
een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een
minimum
van €40);gehouden om incassokosten te betalen. De incassokosten
4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten
bestaan uit een percentage van de hoofdsom:
verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van
over de eerste
• €2.500 wordt 15% aan incassokosten berekend (maar met een
wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een
minimum van €40);
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