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Begripomschrijving:
A. Verhuurder:
B. Huurder:
C. Voertuig/materiaal:
D. Huurprijs:
E. Depot:
F. Checkformulier:
G. Onderhoud:

H. Normale slijtage:

Stasse Transporttechniek
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst van huur en
verhuur sluit.
Opleggers, aanhangwagens, trekkers, vrachtwagens of een ander voorwerp
als genoemd in het checkformulier
De netto huurprijs te vermeerderen met BTW en eventueel andere
belastingen c.q. wettelijke toeslagen.
De locatie waar de voertuigen worden uitgegeven en geretourneerd moeten
worden.
Het rapport dat bij iedere verhuuropdracht wordt uitgegeven bij het uit- en
innemen van voertuigen.
Het onderhoud als zodanig omschreven in de onderhoudsvoorschriften
volgens de verhuurder en/of fabrikant c.q. toeleveranciers van de fabrikant
van het materiaal.
De fabrieksnormen voor slijtage van onderdelen.

Artikel 1: Overeenkomst van huur en verhuur
1.1.
Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake de
verhuur van voertuigen, materialen en het uitvoeren van werkzaamheden voor de huurder door Stasse
Transporttechniek (nader te vernoemen “verhuurder”).
1.2.
Stasse transporttechniek en opdrachtgever genoemd, cliënt of huurder. Indien meerdere
(rechts)personen gezamenlijk als cliënt deze overeenkomst zijn aangegaan dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk
voor de nakoming der uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
1.3.
Afwijking van deze verhuurvoorwaarden en de in de overeenkomst opgenomen bepalingen kan
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
1.4.
Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook van de wederpartij (nader te noemen
“huurder”) zijn nimmer van toepassing ook al staat zulks vermeld op een “opdracht- of inkoopbon” van de
huurder.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1
Een aanbieding van de verhuurder is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel
blijkt.
2.2
Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens en/of specificaties die de huurder heeft verstrekt of heeft
doen verstrekken.
2.3
De in documentatie van de verhuurder opgenomen prijzen, gegevens en/of (technische) specificaties
binden de verhuurder niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.
2.4
De aanbieding wordt gedaan onder de vooronderstelling van uitvoering onder normale omstandigheden.
Artikel 3: De overeenkomst
3.1
Indien een schriftelijke order door de huurder wordt geplaatst naar aanleiding van een vaste aanbieding
van de verhuurder dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de order door de verhuurder wordt
ontvangen.
3.2
Gaat aan een schriftelijke order van de huurder geen aanbieding vooraf of volgt een order op een
vrijblijvende aanbieding van de verhuurder dan komt de overeenkomst tot stand op dat moment, hetzij de
schriftelijke orderbevestiging door de verkoper wordt verzonden, hetzij de zaken overeenkomstig de order door
de verkoper worden geleverd c.q. een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de te verrichten diensten. Indien
een orderbevestiging door de verkoper wordt verzonden, wordt de overeenkomst conform de orderbevestiging
geacht te zijn overeengekomen tenzij de huurder binnen acht dagen na dagtekening van de orderbevestiging de
juistheid hiervan schriftelijk heeft betwist.
3.3
In geval een overeenkomst mondeling wordt aangedaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst
opgeschort tot op het moment waarop de schriftelijke bevestiging van de order door de verkoper wordt
verzonden. Het niet verzenden van de schriftelijke orderbevestiging binnen 14 dagen na het aangaan van de
mondelinge overeenkomst, ontbindt de overeenkomst door het enkele verloop van deze termijn. In afwijking van
het hiervoor bepaalde wordt de opschorting ook ongedaan gemaakt indien, binnen de termijn van 14 dagen na

het sluiten van de mondelinge overeenkomst, de zaken overeenkomstig de order door de verhuurder ter
beschikking worden gesteld c.q. een aanvang is gemaakt met de te verrichten uit te voeren diensten.
3.4
Overeenkomsten met ondergeschikt personeel zijn nimmer bindend voor de verhuurder indien deze niet
schriftelijk zijn bevestigd. Personeel wordt als ondergeschikt aangemerkt inden deze de aan hem verleende
bevoegdheid te buiten gaat.
3.5
Wijzigingen of aanvullingen van de order binden de verhuurder slechts na schriftelijke bevestiging
daarvan door de verhuurder.
Artikel 4: Duur van de huurperiode
4.1
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode genoemd in de huur- overeenkomst.
4.2
Een huurdag is een kalenderdag die begint om 7:00 en duurt tot 22:00 in de avond of bij langere huur
tot de volgende morgen 7:00. Een werkweek loopt van maandag 7:00 tot en met vrijdag 22:00. Weekenden zijn
vrij, indien er wel gewerkt wordt met het voertuig in het weekend dient dit van tevoren te worden aangegeven en
gemeld aan Stasse Transporttechniek, deze wordt dan beschouwd als een gewone werkdag met het geldende
huurtarief zoals overeengekomen is.
4.3
De dag van ter beschikking stelling en de dag van terugbezorging zijn in de huurperiode inbegrepen,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4
Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan
verhuurder op in de overeenkomst staande adres retour te hebben gebracht, of op een door de verhuurder nader
aan te wijzen adres. Tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn schriftelijk is
aangevraagd en deze verlenging door verhuurder is toegestaan. Tijdens de verlengde huurtermijn blijven de
leveringsvoorwaarden geldig.
4.5
Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij
Stasse Transporttechniek weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het
voertuig, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde voorwaarden tot de dag dat het
voertuig weer in het bezit is van Stasse Transporttechniek. Met dien verstande dat de huurprijs over die periode
wordt verhoogd met 50,- euro ex btw per dag, onverminderd de eventuele door Stasse Transporttechniek te
lijden schade en de te maken kosten. Tenzij huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het
gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het voertuig dat
reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.
Artikel 5: Afrekening van de huurperiode.
5.1
De huurperiode vangt aan op het daarvoor aangegeven tijdstip zoals vermeld in het huurcontract, en
eindigt onverminderd het in artikel 4 bepaalde op het tijdstip waarop STASSE Transporttechniek het voertuig
terugontvangt. Indien verhuurder toestemming heeft gegeven het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de
openingstijden of tijdens afwezigheid van Stasse Transporttechniek terug te brengen, blijft de huurder
aansprakelijk voor schade aan het voertuig tot het tijdstip waarop Stasse Transporttechniek feitelijk het voertuig
ontvangt en inspecteert. Voor de afrekening wordt de huurperiode geacht te zijn de in het huurcontract vermelde
huurperiode. Het in totaal door cliënt aan STASSE Transporttechniek krachtens deze overeenkomst
verschuldigde bedrag zal op basis van de in het huurcontract vermeldde kostenbestanddelen en de overige
overeengekomen condities worden berekend en dient door cliënt onmiddellijk na afloop van de huurperiode te
worden voldaan. Indien het voertuig wordt gehuurd voor een langere periode dan een week, dan is STASSE
Transporttechniek gerechtigd per week de verschuldigde huur, met bijkomende kosten over het verstreken
tijdvak in rekening te brengen. Indien er geen gelegenheid om de kilometerstand aldus verstreken tijdvak te doen
vaststellen, dan is STASSE Transporttechniek gerechtigd eenzijdig een schatting te maken van het aantal
kilometers. De aldus aan cliënt gezonden rekeningen dienen te worden voldaan binnen14 dagen na dagtekening.
Indien cliënt daarmee in gebreke blijft zal STASSE Transporttechniek gerechtigd zijn, zonder voorafgaande
ingebrekestelling, cliënt over het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen.
5.2
Verhuurder heeft het recht de overeengekomen huurprijs tussentijds te verhogen indien één of meer der
kosten prijsbepalende factoren zoals onderdelenprijzen, loonkosten, belastingen e.d. stijgen. Zelfs als deze
prijsstijgingen het gevolg zijn van omstandigheden welke aan de verhuurder kunnen worden toegeschreven.
5.3
Indien er een prijsstijging zou ontstaan van meer dan 10% heeft de huurder het recht de verdere
overeenkomst te ontbinden. Een ontbinding op grond van artikel 5 geeft geen der partijen recht op een
vergoeding van enigerlei schade.
Artikel 6: Voortijdige beëindiging der overeenkomst.
Indien een van de partijen enige bepaling uit deze overeenkomst niet stipt naleeft, heeft de wederpartij het recht
de overeenkomst terstond, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, te beëindigen. In
een dergelijk geval is STASSE Transporttechniek gerechtigd het voertuig zo nodig weg te halen van de plaats
waar dit zich bevindt. STASSE Transporttechniek heeft eveneens het recht te ontbinden indien zij ten aanzien

van de cliënt omstandigheden aanwezig acht of voorziet, welke haar verhaalsmogelijkheden op de cliënt in
ernstige mate verminderen of in gevaar brengen, als dergelijke omstandigheden reeds worden aangemerkt:
surseance van betaling, faillissement, wanbetaling handelingsonbekwaamheid indien cliënt een natuurlijke
persoon is, beslaglegging op goederen en indien cliënt een rechtspersoon is, ontbinding van de rechtspersoon.
Cliënt is aansprakelijk voor schade uit de voortijdige beëindiging voor STASSE Transporttechniek ontstaan en
zal deze aan STASSE Transporttechniek vergoeden op diens eerste verzoek.
Artikel 7: Geen verplichting tot zelfuitvoeren
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft de verhuurder te allen tijde het recht de opdracht geheel
of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten gunste van
bedoelde derden van kracht zullen zijn.
Artikel 8: Machtiging van diegene die het materiaal in ontvangst neemt; checkformulier
De huurder machtigt hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk diegene, die uit zijn naam het te huren object bij
aanvang van de huur in ontvangst neemt, dan welbij het einde van de huur dit weer inlevert, tot het verrichten
van alle noodzakelijk (schriftelijke) formaliteiten, zoals het inspecteren en controleren van het gehuurde
materiaal, het aanvaarden en afdragen van het object en de daarbij behorende documenten en tot het bindend
namens huurder opmaken en onderteken van het in/uit checkformulier .
Artikel 9: IN/UIT checkformulier, inleveren voertuig
9.1
Het in- en/of uit checkformulier zal gelijktijdig met de overdracht door (vertegenwoordigers van) beide
partijen worden ondertekend. In dit rapport wordt het gehuurde object omschreven met bijbehorende onderdelen,
accessoires en documenten en wordt een beschrijving gegeven van de staat waarin het gehuurde voertuig, met
alles wat daarbij hoort, zich bevindt. Huurder wordt in staat gesteld door de verhuurder het voertuig voor de
ondertekening van het in/uit checkformulier te inspecteren dan wel te laten inspecteren.
9.2
De huurder verklaart door ondertekening van het in/uit checkformulier het voertuig in goede staat, met
volle vloeistofhouders (hydrauliek olie, vetpotten etc.) en rijklaar van STASSE Transporttechniek te hebben
ontvangen.
9.3
Indien een in/uit checkformulier uitsluitend door de verhuurder wordt opgesteld is het door de
verhuurder opgestelde rapport bindend voor de huurder, die daarvan blijk geeft door het ondertekenen van het
opgestelde in/uit checkformulier. Indien huurder binnen 48 uur geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het
eenzijdig ingevulde in/uit checkrapport door de verhuurder geeft de huurder blijkens het ontbreken van bezwaar
automatisch akkoord aan het door de verhuurder opgestelde in/uit checkformulier.
9.4
Huurder is gehouden het voertuig/object bij het einde van de huur op het door de huurder aangewezen
depot te retourneren. Het voertuig dient in precies eenzelfde staat te worden geretourneerd zoals beschreven was
in het in/uit checkformulier. Tevens dient de huurder ervoor te zorgen dat het voertuig in een schone en reukvrije
staat wordt geretourneerd
9.5
Indien uit het in/uit checkformulier blijkt dat er gedurende de huurperiode beschadiging van het
gehuurde is opgetreden of anderszins gebreken worden geconstateerd die niet reeds bestonden ten tijde van de
ter beschikkingstelling of op dat moment redelijkerwijs ontdekt konden worden, is de huurder verplicht alle
daaruit voor de verhuurder voortvloeiende kosten aan de verhuurder te vergoeden. Alsdan blijft de huurder de
huurprijs verschuldigd tot het moment dat het gehuurde volledig is gerepareerd en het voertuig weer volledig
inzetbaar is voor de volgende verhuur aan huurders.
9.6
Indien door huurder een bankgarantie is afgegeven, dan wel een waarborgsom is gestort, is de
verhuurder gerechtigd deze aan te wenden tot voldoening van al hetgeen op grond van de overeenkomst en de
algemene voorwaarden door de huurder moet worden, onverminderd het recht van de verhuurder het meerdere
door huurder te betalen of buiten rechte te vorderen.
9.7
Het is verboden om het voertuig na sluitingstijd te retourneren aan de verhuurder.
9.8
Het is verboden om de trailer in de straat buiten het terrein van de verhuurder af te koppelen c.q. te
parkeren.
Artikel 10: Gebruik en onderhoud van het voertuig
10.1
Huurder dient het voertuig deskundig te gebruiken, respectievelijk te laten gebruiken overeenkomstig het
doel waar het voertuig voor ontworpen is (zie mede artikel 11). Met name ten aanzien van de belading van lange
en/of zware objecten al dan niet in combinatie met de uitschuifbaarheid van gehuurde voertuigen is huurder
bekend en heeft voldoende kennis, hoe deze speciale type voertuigen conform de fabrikant zijn voorschriften
beladen dienen te worden.
10.2
Ter zake van reparaties dient cliënt te allen tijde vooraf met STASSE Transporttechniek overleg te
plegen. Niet in overleg met en niet conform de instructies van STASSE Transporttechniek verrichtte reparaties
zijn, behoudens voor zover STASSE Transporttechniek deze alsnog goedkeurt voor rekening en risico van cliënt.

10.3
Reparaties mogen alleen in een door STASSE Transporttechniek goedgekeurde werkplaats gebeuren!
10.4
Huurder dient de schade welke zich aan het object voordoet tijdens zijn huurperiode geheel en
onmiddellijk te (laten) herstellen.
10.5
Verhuurder heeft het recht, ingeval de huurder in gebreke blijft (tijdig), de onderhoudswerkzaamheden
dan wel de (schade) reparaties zelf te verrichten, of te doen verrichten voor rekening van de huurder.
10.4
De huurder is verplicht, als de oplegger is afgekoppeld is deze te voorzien van een officieel king-ping
slot.
10.5
Cliënt is verplicht ter voorkoming van technische schade aan het voertuig, de daartoe vereiste
preventieve maatregelen te nemen, zoals bv. het op peil houden van de diverse soorten vloeistoffen (hydraulische
olie), vetten (vetsmeer installatie) en handhaving van de juiste bandenspanning etc. volgens de door de
bedrijfswagenfabrikant opgegeven voorschriften en waarden.
10.6
Opleggers voorzien van een automatische vetsmeer installatie moeten minimaal 1x per maand worden
gecontroleerd en bijgevuld met de juiste vetsoort. Dit komt voor rekening van de huurder, indien dit niet gebeurt
is de gevolgschade voor rekening van de huurder.
10.7
De huurder is verplicht het gehuurde voertuig voor grote-, kleine beurten en APK keuringen aan te
bieden bij een aangewezen garage, indien de huurder hierbij in gebreke blijft zijn alle hieraan verbonden
gevolgen voor rekening van de huurder.
Artikel 11: Niet toegestane wijze van gebruik e.d.
Het is onverminderd het hiervoor in artikel 14 gestelde, niet toegestaan het voertuig te gebruiken:
A: Voor het verhuren aan andere personen/bedrijven tegen huur of geldelijke beloning.
B: Om een ander voertuig voor te duwen of op sleeptouw te nemen.
C: Voor doeleinden als; racen, gangmaken, betrouwbaarheid, snelheidsproeven of rijschoolactiviteiten e.d..
D: In strijd met de door de fabrikant van het voertuig gegeven richtlijnen zoals met name die ten aanzien van
belading, snelheid en onderhoud. Alle schades die hieruit voortvloeien zijn voor rekening huurder.
E: Voor een doel dat of op een wijze die in strijd is met enige door of krachtens de wet gestelde bepaling.
F: Op een zodanige wijze dat, en in die landen waarvoor de verzekering geen dekking geeft.
G: In strijd met eventueel door STASSE Transporttechniek gegeven of nader te geven voorschriften. Het
voertuig mag uitsluitend gebruikt in landen die zijn goedgekeurd door Stasse Transporttechniek.
H: De voertuigen dienen altijd aan de wettelijke op het kenteken gegevens te worden gebruikt, ook als deze op
niet rijkswegen worden gebruikt maar op “privégrond”
I: Veranderingen of wijzigingen in het gehuurde voertuig aan te brengen.
J: Reclame of andere teksten aan te brengen op het gehuurde.
K: Onderdelen of accessoires van het gehuurde aan te brengen of te verwijderen.
L: Typeaanduidingen, nummers, merk- of handelsnaamaanduidingen (reclame uitingen van verhuurder) van het
gehuurde voertuig te veranderen, verwijderen of onzichtbaar te maken.
M: Het vervoer van: losgestorte goederen, gevaarlijke stoffen en bijtende stoffen zoals vermeld in het VLG
reglement.
Artikel 12: Niet bevoegde bestuurders.
Het is niet toegestaan het voertuig te doen bedienen of besturen door een persoon die:
A: Een onjuiste naam, leeftijd of adres heeft opgegeven.
B: In het verleden is veroordeeld wegens rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen, doodslag of
veroorzaken van iemands dood door schuld wegens gevaarlijk rijden.
C: Binnen de voorafgaande periode van 3 jaar veroordeeld is tot een vrijheidsstraf wegens een verkeersdelict.
Artikel 13: Verzekering.
13.1
Gedurende de huurperiode berust het risico voor het gehuurde bij de huurder.
Huurder dient er zorg voor te dragen dat het gehuurde voertuig afdoende verzekerd is tegen diefstal, brand,
(verkeers)aansprakelijkheid, bedrijfsschade dus minimaal WA en all-risk verzekerd. De uit deze
verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij
voorbaat door huurder aan de verhuurder overgedragen, welke overdracht door de verhuurder bij deze wordt
aanvaardt.
13.2
De huurder verleent de huurder op eerste verzoek inzage in de polis alsmede alle andere gegevens
noodzakelijk om de vordering te kunnen dragen.
13.3
Huurder is verplicht deze cessie terstond schriftelijk mede te delen aan de verzekering dit onder
bijvoeging van een afschrift van deze cessieakte.
13.4
Ongeacht het in voorgaande artikel 13.1, 13.2 en 13.3 genoemde is de huurder te allen tijde verplicht
om, zo zich een schadetoebrengend feit voordoet, de uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten
van de huurder jegens de verzekeraar over te dragen aan de verhuurder. De huurder is verplicht en de verhuurder

is bevoegd deze overdracht terstond schriftelijk mede te delen aan de verzekering dit onder bijvoeging van een
afschrift van de akte
13.5
Huurder staat er voor in dat de vordering hem toebehoort en dat hij volledig bevoegd is de vordering
volledig aan de verhuurder over te dragen, dat de vordering onbeslagen is, niet verpand is en onmiddellijk
opeisbaar is.
13.6
Verzekeringspenningen die ondanks het voorafgaande toch aan de huurder worden afgedragen zullen
door deze onmiddellijk aan de verhuurder worden afgedragen
Artikel 14: Gebruik, Schade, verlies, diefstal
14.1
Ieder ongeval dient door de cliënt of bestuurder terstond telefonisch te worden gemeld en direct daarna
schriftelijk bevestigd aan het kantoor van STASSE Transporttechniek dat deze huurovereenkomst met cliënt
heeft gesloten. Aan dit kantoor dient cliënt terstond over te leggen alle hem of de bestuurder bereikte eventuele
dagvaardingen en andere stukken welke betrekking hebben op het ongeval. Cliënt of bestuurder zullen zo
mogelijk de namen van getuigen opnemen en behoudens toestemming van STASSE Transporttechniek of de
assuradeur van STASSE Transporttechniek geen aansprakelijkheid erkennen of anderszins rechten prijsgeven.
Het is cliënt en bestuurder niet toegestaan derden in hun eventuele eisen op enigerlei wijze te steunen, doch zij
zijn gehouden tot volledige samenwerking met STASSE Transporttechniek en hun assuradeur in alle zaken die
op welke wijze dan ook verband houden met het ongeval.
14.2
De huurder zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken en
zich te houden aan de door de verhuurder gegeven instructies.
14.3
Ingeval van schade zijn de kosten van eventuele repatriëring (ook buitenland) van het voertuig voor
rekening van de huurder.
14.4
Bij verlies van het voertuig of daaraan ontstane schade (Casco schade) en/of bij schade aan derden
(W.A.+schade) evenals geleden bedrijfsschade door verhuurder is cliënt daarvoor jegens STASSE
Transporttechniek volledig aansprakelijk en verplicht tot volledige schadevergoeding.
14.5
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan de zijde van de huurder of derden
veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde door de huurder of door derden, tenzij wordt aangetoond dat de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verhuurder.
14.6
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade c.q. verlies van zaken die door middel
van het gehuurde op enigerlei wijze worden vervoerd of zich op enigerlei wijze op, of aan het gehuurde
bevinden, tenzij wordt aangetoond dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de
verhuurder.
14.7
De huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de verhuurder voor alle boetes, maatregelen en overige
sancties die het gevolg zijn van de gedurende de huurperiode met het gehuurde gepleegde strafbare feiten.
14.8
De huurder is verplicht, als de oplegger is afgekoppeld is deze te voorzien van een officieel king-ping
slot.
14.9
Het voertuig blijft te allen tijde eigendom van Stasse transporttechniek. Huurder mag het gehuurde
voertuig niet vervreemden of bezwaren noch op enigerlei andere wijze over het object mogen beschikken.
Artikel 15: Accessoires.
Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de waardepapieren, zoals kentekenbewijs,
vergunningen alsook sleutels, gereedschappen, reservebanden en accessoires etc. Huurder is verplicht deze
schade bij het terugbrengen van het voertuig te vergoeden.
Artikel 16: Kilometerteller.
Het aan cliënt in rekening te brengen aantal gereden kilometers wordt met behulp van de door de fabrikant in het
voertuig aangebrachte kilometerteller. Bij defect aan de kilometerteller het welk cliënt terstond aan STASSE
Transporttechniek dient te melden, zal het aantal gereden kilometers worden bepaald in overleg tussen cliënt en
STASSE Transporttechniek.
Artikel 10: Inspectie
10.1
De verhuurder is steeds bevoegd om zich op de hoogte te (doen) stellen van de staat waarin het
gehuurde voertuig zich bevindt en is gerechtigd daartoe eigendommen van de huurder te (doen) betreden.
10.2
Indien de werkzaamheden door huurder worden verricht op een plaats waartoe (een) derde(n) is (zijn),
zorgt huurder voor toestemming tot betreding door verhuurder van de in het voorgaande van deze zin genoemde
derde(n).
10.3
De huurder zal de verhuurder hiertoe op eerste verzoek van de verhuurder in de gelegenheid stellen.
10.4
Verhuurder heeft het recht te allen tijde het voertuig te onderzoeken of te doen onderzoeken en de
kosten van zodanig onderzoek (evenals de kosten van onderhoud of schadeherstel conform de voorgaande

artikelen) aan de huurder door te berekenen, wanneer er tekortkomingen van de huurder aan het voor diens
rekening komende onderhoud en herstel blijken te zijn.
Artikel 11: Huurperiode
Een huurdag is een kalenderdag die begint om 7:00 en duurt tot 7:00 de volgende morgen. Een werkweek loopt
van maandag 7:00 tot en met vrijdag 22:00. Weekenden zijn vrij, indien er wel gewerkt wordt met het voertuig
in het weekend dient dit van tevoren te worden aangegeven en gemeld aan Stasse Transporttechniek, deze wordt
dan beschouwd als een gewone werkdag met het geldende tarief.
Artikel 13: Afrekening van de huurperiode.
De huurperiode vangt aan op het daarvoor aangegeven tijdstip zoals vermeld in het huurcontract, en eindigt
onverminderd het in artikel 2 bepaalde op het tijdstip waarop STASSE Transporttechniek het voertuig
terugontvangt. Indien verhuurder toestemming heeft gegeven het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de
openingstijden of tijdens afwezigheid van Stasse Transporttechniek terug te brengen, blijft de huurder
aansprakelijk voor schade aan het voertuig tot het tijdstip waarop Stasse Transporttechniek feitelijk het voertuig
ontvangt en inspecteert. Voor de afrekening wordt de huurperiode geacht te zijn de in het huurcontract vermelde
huurperiode. Het in totaal door cliënt aan STASSE Transporttechniek krachtens deze overeenkomst
verschuldigde bedrag zal op basis van de in het huurcontract vermeldde kostenbestanddelen en de overige
overeengekomen condities worden berekend en dient door cliënt onmiddellijk na afloop van de huurperiode te
worden voldaan. Indien het voertuig wordt gehuurd voor een langere periode dan een week, dan is STASSE
Transporttechniek gerechtigd per week de verschuldigde huur, met bijkomende kosten over het verstreken
tijdvak in rekening te brengen. Indien er geen gelegenheid om de kilometerstand aldus verstreken tijdvak te doen
vaststellen, dan is STASSE Transporttechniek gerechtigd eenzijdig een schatting te maken van het aantal
kilometers. De aldus aan cliënt gezonden rekeningen dienen te worden voldaan binnen14 dagen na dagtekening.
Indien cliënt daarmee in gebreke blijft zal STASSE Transporttechniek gerechtigd zijn, zonder voorafgaande
ingebrekestelling, cliënt over het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen. (zie artikel 23: Betaling)
Artikel 14: Voortijdige beëindiging der overeenkomst.
Indien een van de partijen enige bepaling uit deze overeenkomst niet stipt naleeft, heeft de wederpartij het recht
de overeenkomst terstond, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, te beëindigen. In
een dergelijk geval is STASSE Transporttechniek gerechtigd het voertuig zo nodig weg te halen van de plaats
waar dit zich bevindt. STASSE Transporttechniek heeft eveneens het recht te ontbinden indien zij ten aanzien
van de cliënt omstandigheden aanwezig acht of voorziet, welke haar verhaalsmogelijkheden op de cliënt in
ernstige mate verminderen of in gevaar brengen, als dergelijke omstandigheden reeds worden aangemerkt:
surseance van betaling, faillissement, wanbetaling handelingsonbekwaamheid indien cliënt een natuurlijke
persoon is, beslaglegging op goederen en indien cliënt een rechtspersoon is, ontbinding van de rechtspersoon.
Cliënt is aansprakelijk voor schade uit de voortijdige beëindiging voor STASSE Transporttechniek ontstaan en
zal deze aan STASSE Transporttechniek vergoeden op diens eerste verzoek.
Artikel 15: Achtergelaten eigendommen van cliënt etc.
STASSE Transporttechniek is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan goederen die tijdens of na de
huurperiode in of op het voertuig zijn achtergelaten, opgeslagen of vervoerd door cliënt of derden ongeacht de
oorzaak van het verlies of schade. Bij eventuele aanspraken van derden is cliënt gehouden STASSE
Transporttechniek schadeloos te stellen en te vrijwaren.
Artikel 16: Vertraging etc.
STASSE Transporttechniek is niet aansprakelijk voor de uit het eventueel niet goed functioneren van het
voertuig voortvloeiende of anderszins veroorzaakte gevolgen, met name niet voor vertraging in het transport,
bedrijfsschade e.d.
Artikel 17: Boetes etc.
Onverminderd het overige in de overeenkomst bepaalde ten aanzien van cliënts verplichtingen en
aansprakelijkheid is cliënt jegens STASSE Transporttechniek aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode met
het voertuig begane of veroorzaakte verkeers- en andere overtredingen of misdrijven en de daaruit voor STASSE
Transporttechniek eventueel voortvloeiende nadelige gevolgen. Cliënt zal STASSE Transporttechniek vrijwaren
tegen alle aanspraken uit welke hoofde dan ook van derden en zo nodig STASSE Transporttechniek schadeloos
stellen. Per boete kan er een administratieve last worden bijgevoegd van 5,- euro voor de gemaakte kosten ten
aanzien van de verhuurder, welke huurder eveneens zal moeten betalen.

Artikel 18: 24 uurs service
Al onze voertuigen verkeren in topconditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan dan zijn wij 24
uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Wij helpen u dan zo snel mogelijk weer op weg. Uitgesloten van de 24
uurs service is bandenpechservice onderweg! Bandenwissel en vervanging zijn voor rekening huurder. Uiteraard
niet de banden zelf indien die door normale omstandigheden versleten zijn. Alle hulp en service kosten zijn voor
rekening huurder tenzij deze duidelijk ontstaan zijn door normale slijtage.
Artikel 19: (rechts)maatregelen ter zake van schade.
Teneinde STASSE Transporttechniek in staat te stellen alle aan haar toekomende rechten uit te oefenen
waaronder begrepen het eventueel tegen derden uit te oefenen verhaalsrecht –ter- zake van door STASSE
Transporttechniek geleden schade of verlies, tijdens de huurperiode aan of in verband met het voertuig ontstaan,
zal cliënt, op STASSE Transporttechniek verzoek, eraan medewerken dat, voor rekening van STASSE
Transporttechniek, alle door STASSE Transporttechniek noodzakelijk geachte maatregelen door cliënt of
STASSE Transporttechniek zullen worden genomen en toestaan dat STASSE Transporttechniek daarbij
eventueel in naam van cliënt handelt. Een eventueel aldus van derden door STASSE Transporttechniek
ontvangen schadevergoeding zal, verminderd met de gemaakte kosten voor zover deze de schade die ten laste
van STASSE Transporttechniek komt te boven gaat, in mindering strekken op een eventueel ten laste van cliënt
komend schadebedrag ter zake van diezelfde schade.
Artikel 20: Geen vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De cliënt en/of de bestuurder van het voertuig zijn nimmer bevoegd namens STASSE Transporttechniek enige
verbintenis aan te gaan of in enig ander opzicht STASSE Transporttechniek te vertegenwoordigen, tenzij de
bevoegdheid door STASSE Transporttechniek schriftelijk aan cliënt is toegezegd.
Artikel 21: Vergunningen e.d.
Cliënt zal het voertuig alleen gebruiken indien hem de eventueel voor dat gebruik wettelijk vereiste
vergunningen en/of ontheffingen zijn verleend. Gebruik van het voertuig zonder –of in strijd met de
voorwaarden van -de vereiste vergunningen en/of ontheffingen is voor rekening en risico van de cliënt.
Onverminderd het bepaalde in art. 17 is de cliënt verplicht om STASSE Transporttechniek voor een ter zake van
dat gebruik door de overheid bij STASSE Transporttechniek aanwezig geachte aansprakelijkheid en de gevolgen
daarvan, te vrijwaren en schadeloos te stellen.
Artikel 22: Domicilie.
Voor alle aan hem te nemen mededelingen wordt cliënt geacht domicilie te hebben gekozen aan zijn in het
huurcontract vermeldde adres. De inhoud van een aangetekend schrijven aan dit adres wordt geacht binnen 48
uur na stempeling ten postkantore te zijner kennis te zijn gekomen.
Artikel 23: Betaling, kosten voortvloeiende uit niet tijdige betaling.
23.1
Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of schuldvergelijking op een door
de verhuurder aan te wijzen bankrekening.
23.2
Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
23.3. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na
factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een
vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum
van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10% waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt
berekend als een volle maand. Volgens de Europese Unie richtlijn zijn we gerechtigd een boete van 5% bovenop
de wettelijke rente te berekenen.
23.4
Ingeval van niet tijdige betaling is cliënt verplicht aan STASSE Transporttechniek te vergoeden alle
buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten zullen, afhankelijk van de hoogte van de
vordering, minimaal 15% van de totale vordering bedragen dan wel worden berekend aan de hand van het
degressief verlopende declaratietarief voor advocaten. Verhuurder is niet gehouden het daadwerkelijk maken
van deze kosten aan te tonen. De gehoudenheid tot vergoeding van die kosten blijkt uit het enkele feit van de
aanschrijving door STASSE Transporttechniek of een derde incasseerder, terwijl verweer van huurder, dat
bedoelde aanschrijving hem niet heeft bereikt huurder nimmer kan ontslaan van de verplichting om deze kosten
aan STASSE Transporttechniek te vergoeden.
23.5. Onverwachte onkosten gemaakt door opdrachtnemer voor de opdrachtgever zullen bij de factuur worden
gevoegd en moeten onder artikel 23.1, 23.2 en 23.3. worden betaald.

Artikel 24: Transport
24.1
Alle transport van het gehuurde gedurende de huurperiode, daaronder begrepen het transport van het
gehuurde van de verhuurder naar de huurder, plaats van gebruik, en/of werkplaats/garage alsmede het
retourtransport, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico en op kosten van de huurder.
24.2
Artikel 24.1 is ook onverminderd van toepassing indien voertuig wordt getransporteerd door de
verhuurder of een derde vervoerder in opdracht van de verhuurder
Artikel 25: In strijd met de voorwaarden handelen
Bij het niet naleven van de huurvoorwaarden op één of meerdere punten kan een lopend transport worden
stilgelegd en onze voertuig(en) retour worden genomen. Eventueel de op het voertuig aanwezige lading zal door
de verhuurder op kosten van de huurder worden gelost en opgeslagen, in welk geval aan verhuurder op deze
lading een retentierecht toekomt.
Artikel 26: Verwerking persoonsgegevens van de huurder en bestuurder
26.1
De persoons- en bedrijfsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als
verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een registratiesysteem. Aan
de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 17 van de verhuurvoorwaarden, de
overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en of
persoonlijke aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kan verzet aantekenen tegen het ontvangen van direct
mailings welke zullen worden geaccepteerd.
26.2
De gegevens kunnen tevens worden opgenomen op een zwarte lijst van bedrijven welke in de sector
leasing en verhuur werkzaam zijn. Dit houdt in dat huurder of bestuurders in de toekomst niet in staat zijn
materiaal te huren of leasen bij aangesloten bedrijven. De gegevens worden in ieder geval opgenomen indien het
voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden begaan, er door
toedoen of nalaten van huurder of bestuurder herhaaldelijk schade aan het voertuig wordt toegebracht en indien
de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan.
Artikel 27: Toepasselijk recht.
27.1
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen
voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het
oordeel van een burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de verhuurder tenzij wettelijke
bepalingen zich daartoe verzetten.
27.2
Indien één of meer bepalingen dan wel delen van bepalingen uit de verhuurvoorwaarden c.q. de
verhuurovereenkomst niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen
volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling
van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk
benadert.

