
 

Huur Voorwaarden Autobedrijf Eefting  

 

 
 
 
 
1.Overeenkomst van huur en verhuur: 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Autoverhuur Eefting en cliënt, blijkens de door hen aan ommezijde van 
dit formulier ondertekende verklaring gesloten overeenkomst van huur en verhuur. Indien meerdere (rechts)personen 
gezamenlijk als cliënt deze overeenkomst zijn aangegaan dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit 
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Afwijking van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen kan 
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.  
 
2: Gebruik en inlevering van voertuig en toebehoren: 
 
De cliënt verklaart door ondertekening van deze overeenkomst het voertuig in goede staat, met volle brandstoftank en rijklaar 
van Autoverhuur Eefting te hebben ontvangen. Het voertuig is en blijft eigendom van Autoverhuur Eefting. Het in ontvangst 
nemen en/of gebruiken en/of terugbezorgen van de auto door onder toezicht van cliënt staande personen geschiedt met 
toestemming en voor risico van cliënt. Cliënt zal het voertuig op deskundige wijze (doen) gebruiken en in dezelfde staat als 
waarin hij het heeft ontvangen, inleveren op de daartoe overeengekomen plaats en tijd, echter, indien Autoverhuur Eefting dit 
verlangt, op een eerder tijdstip of op een andere plaats. Onder voertuig wordt in deze overeenkomst mede verstaan alle aan 
de cliënt en/of de bestuurder meegegeven toebehoren van het voertuig zoals bijvoorbeeld banden, gereedschap, accessoires, 
uitrustingsstukken en alle, al dan niet wettelijk voorgeschreven documenten. 
 
3. Borgsom: 
 
De borgsom bedraagt € 250,- + de te verwachten huursom. 
 
4. Controle, vloeistofpeil, bandenspanning e.d. 
 
Cliënt is verplicht ter voorkoming van technische schade aan het voertuig de daartoe vereiste preventieve maatregelen te 
nemen, zoals bijvoorbeeld het op peil houden van de diverse soorten vloeistoffen (met name die van de accu en het 
koelsysteem), handhaving van de juiste bandenspanning, etc. 
 
5:  Verplichtingen ter zake van verlies, motorpech, schade, reparatie e.d.: 
 
Verlies van het voertuig of daaraan ontstane schade,  benevens prestatievermindering of een gebrek van het voertuig dient 
cliënt terstond aan Autoverhuur Eefting te melden. Indien bij schade, gebrek of prestatievermindering van het voertuig het 
gebruik daarvan in strijd met de verkeersvoorschriften zou zijn, of zulks de technische staat van het voertuig nadelig zou 
beïnvloeden dan wel in enigerlei ander opzicht het onverantwoord zou zijn het voertuig te gebruiken, is cliënt niet gerechtigd 
het voertuig te gebruiken totdat de oorzaak van de schade, het gebrek of de prestatievermindering is weggenomen. Terzake 
van reparaties dient cliënt vooraf met Autoverhuur Eefting overleg te plegen. Niet in overleg met en niet conform de instructies 
van Autoverhuur Eefting verrichte reparaties zijn, behoudens voor zover Autoverhuur Eefting deze alsnog goedkeurt, voor 
rekening en risico van cliënt.  
 
6. Niet toegestane wijze van gebruik e.d.: 
 
Het is, onverminderd het hiervoor in artikel 5 bepaalde, niet toegestaan het voertuig te gebruiken: 
a. voor het vervoeren van personen tegen huur of geldelijke beloning. 
b. om een ander voertuig voort te duwen of op sleeptouw te nemen. 
c. voor doeleinden als racen, gangmaken, betrouwbaarheidsproeven, snelheidsproeven of rijschoolactiviteiten, etc. 
d. in strijd met de door de fabrikant van het voertuig en de op het kenteken vermelde gegeven richtlijnen, zoals met name die 
ten aanzien van belading, snelheid en onderhoud. 
e. voor een doel dat of op een wijze die in strijd is met enige door of krachtens de wet gestelde belangen. 
f. op een zodanige wijze dat en in die landen waarvoor de verzekering geen dekking biedt. 
g. in strijd met eventueel door Autoverhuur Eefting gegeven of nader te geven voorschriften. 
Het voertuig mag uitsluitend gebracht worden in de op de groene verzekeringskaart vermelde landen. 
 
7. Niet bevoegde bestuurders: 
 
Het is niet toegestaan het voertuig te doen bedienen of besturen door een persoon die:  
a. geen of een onjuiste naam, leeftijd en/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 (drie) jaar veroordeeld is tot een vrijheidsstraf wegens een verkeersdelict. 
 
8. Verzekering: 
 
a. Alle door Autoverhuur Eefting verhuurde voertuigen zijn W.A./ Casco verzekerd. Cliënt is gehouden tot – en aansprakelijk 
jegens Autoverhuur Eefting bij gebreke van – een stipte naleving van de bepalingen van de W.A./Casco-polis, zowel door hem 
zelf als door de bestuurder(s) van het voertuig. Het hierna in dit artikel bepaalde geldt onverminderd de bepalingen van de 
W.A./Casco-polis. 
b. Ieder ongeval dient door cliënt of bestuurder ter stond telefonisch te worden gemeld en direct daarna schriftelijk te worden 
bevestigd aan het kantoor van Autoverhuur Eefting, die deze huurovereenkomst met cliënt heeft gesloten. Aan dit kantoor 
dient cliënt ter stond 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 Autoverhuur Eefting of de assuradeur van Autoverhuur Eefting, geen aansprakelijkheid erkennen of 
anderszins rechten prijsgeven. Het is cliënt en bestuurder niet toegestaan derden in hun eventuele eisen op eniglei wijze te 
steunen, doch zijn gehouden tot volledige samenwerking met Autoverhuur Eefting en haar assuradeur in alle zaken, die, op 
welke wijze dan ook verband houden met het ongeval. 
c. Bij verlies van het voertuig of daaraan ontstane schade (Casco-schade) en/of bij schade aan derde(n)  (W.A.schade) is 
cliënt daarvoor jegens Autoverhuur Eefting aansprakelijk en verplicht tot schadevergoeding, waarbij evenwel, behoudens het 
in dit artikel onder d bepaalde, per gebeurtenis het bedrag ten hoogste zal bedragen het aan ommezijde vermelde bedrag (= 
eigen risico). 
d. Niettegenstaande het in dit artikel onder c bepaalde zal cliënt jegens Autoverhuur Eefting tot volledige schadevergoeding 
verplicht zijn indien de Casco- en/of W.A.-schade het gevolg is van een handelen of nalaten van de cliënt, en/of de 
bestuurder, dat in strijd is met deze overeenkomst en/of de geldende wetten en/of verordeningen en voorts de Casco-W.A. 
schade het gevolg is van het in aanraking komen van het voertuig met zich niet ten opzichte van dat voertuig gelijkvloers 
bevindende objecten, zoals zich boven de weg bevindende verkeerstekens, viaducten e.d. of schade tot 75 cm onder de 
dakrand van de bak , bv. door luifels etc. (= bovenhoofdseschade) 
f. Uitgesloten van verzekering is schade ten gevolge van: 
   - ruitenschade en bandenschade. 
   - verduistering en diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen 
   - vervoer van stoffen volgens de “Wet Gevaarlijke Stoffenvervoer  
   - W.A. werkrisico 
 
9. Aansprakelijkheid: 
 
Voor elk handelen of nalaten in strijd met artikel 4, 5, 6, 7, 8 en/of 18 door cliënt en/of de onder diens toezicht staande 
personen waaronder de bestuurder van de auto, is cliënt aansprakelijk ten aanzien van door dat handelen of nalaten 
veroorzaakte schade. 
 
10. Inzage en toepassing polisvoorwaarden: 
 
Cliënt kan ten kantore op afspraak, kennis nemen van de bepalingen van de polissen, genoemd in artikel 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
11. Brandstof: 
 
De aan ommezijde vermelde kilometerprijs is steeds exclusief brandstof. Cliënt dient voor eigen rekening de benodigde 
brandstof te kopen en het voertuig met een volle brandstof tank in te leveren. Indien bij terugontvangst geconstateerd wordt 
dat de tank niet vol is wordt door Autoverhuur Eefting een schatting van de brandstofkosten gemaakt aan de hand van de 
verreden kilometers en het brandstofverbruik. Het aantal verreden kilometers wordt door Autoverhuur Eefting bepaald aan 
de hand van de kilometerteller. Bij defect aan de kilometerteller het welk cliënt terstond aan Autoverhuur Eefting dient te 
melden, zal het aantal gereden kilometers worden bepaald in overleg tussen cliënt en Autoverhuur Eefting. 
 
 
12. Afrekening van de huurperiode: 
 
De huurperiode vangt aan op het daarvoor aan ommezijde aangegeven tijdstip en eindigt, onverminderd het in artikel 2 
bepaalde, op het tijdstip waarop Autoverhuur Eefting het voertuig terug ontvangt. Voor de afrekening wordt de huurperiode 
tenminste geacht te zijn de aan ommezijde vermelde minimum huurperiode. Het in totaal door cliënt aan Autoverhuur 
Eefting krachtens deze overeenkomst verschuldigde bedrag zal op basis van de aan ommezijde vermelde 
kostenbestanddelen en de overige overeengekomen condities worden berekend en dient door cliënt onmiddellijk na afloop 
van de huur contant te worden voldaan. Indien cliënt een rechtspersoon is ontvangt cliënt een schriftelijke rekening. Indien 
het voertuig wordt gehuurd voor een langer periode dan een week, dan is Autoverhuur Eefting gerechtigd per week de 
verschuldigde huur, met de bijkomende kosten over het verstreken tijdvak, in rekening te brengen. Indien er geen 
gelegenheid is om de kilometerstand per aldus verstreken tijdvak door Autoverhuur Eefting te doen vaststellen, dan is 
Autoverhuur Eefting gerechtigd eenzijdig een schatting te maken van het aantal kilometers. De aldus aan cliënt gezonden 
rekeningen dienen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening. Indien cliënt daarmede in gebreke blijft 
zal Autoverhuur Eefting gerechtigd zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, cliënt over het verschuldigde bedrag rente 
in rekening te brengen ad 1,5% per maand, vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. 
 
 
13. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst: 
 
Indien een van de partijen enige bepaling uit deze overeenkomst niet stipt naleeft, heeft de wederpartij het recht de 
overeenkomst ter stond, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen. In een 
dergelijk geval is Autoverhuur Eefting gerechtigd het voertuig zonodig weg te halen van de plaats waar dit zich bevindt. 
Autoverhuur Eefting 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 worden reeds aangemerkt: surseance van betaling, faillissement, handelingsonbekwaamheid 
indien cliënt een natuurlijke persoon is, beslaglegging op goederen en indien de cliënt een rechtspersoon is, ontbinding van 
de rechtspersoon. Cliënt is aansprakelijk voor schade uit de voortijdige beëindiging voor Autoverhuur Eefting ontstaan en 
zal deze aan Autoverhuur Eefting vergoeden op diens eerste verzoek. 
 
14. Achtergelaten eigendommen van cliënt, etc: 
 
Autoverhuur Eefting 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 Autoverhuur Eefting schadeloos te stellen. 
 
15. Vertraging, etc: 
 
Autoverhuur Eefting is niet aansprakelijk voor de uit het eventueel niet goed functioneren van het voertuig voortvloeiende of 
anderszins veroorzaakte gevolgen, met name niet voor vertraging, bedrijfsschade, e.d. 
 
16. Boetes, etc.: 
 
Onverminderd het overige in de overeenkomst bepaalde ten aanzien van cliënts verplichtingen en aansprakelijkheid is 
cliënt jegens Autoverhuur Eefting aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode met het voertuig begane of veroorzaakte 
verkeersovertredingen en andere overtredingen of misdrijven en de daaruit voor Autoverhuur Eefting eventueel 
voortvloeiende nadelige gevolgen. Cliënt zal Autoverhuur Eefting vrijwaren tegen alle aanspraken uit welke hoofde dan ook 
van derden en Autoverhuur Eefting zonodig schadeloos stellen. 
 
17. Schoonmaakkosten: 
 
De auto wordt schoon meegeven en dient ook schoon weer ingeleverd te worden. Bij extreme vervuiling worden deze 
kosten bij huurder in rekening gebracht. Cabine: € 50,- Bak: € 40,-. 
 
18. (Rechts)maatregelen terzake van schade: 
 
Teneinde Autoverhuur Eefting in staat te stellen al haar toekomende rechten uit te oefenen – waaronder begrepen het 
eventueel tegen derden uit te oefenen verhaalsrecht – ter zake van door Autoverhuur Eefting geleden schade of verlies - 
tijdens de huurperiode aan of in verband met het voertuig ontstaan - zal cliënt  op Autoverhuur Eeftings verzoek, eraan 
medewerken dat, voor rekening van Autoverhuur Eefting, alle door Autoverhuur Eefting noodzakelijk geachte maatregelen 
door cliënt of Autoverhuur Eefting zullen worden genomen en toestaan dat Autoverhuur Eefting daarbij eventueel in naam 
van de cliënt handelt. Een eventueel aldus van derden door Autoverhuur Eefting ontvangen schadevergoeding zal, - 
verminderd met de gemaakte kosten – voor zover deze de schade die ten laste van Autoverhuur Eefting komt te boven 
gaat, in mindering strekken op een eventueel ten laste van cliënt komend schadebedrag terzake van diezelfde schade. 
 
19. Geen vertegenwoordigingsbevoegdheid: 
 
De cliënt en/of de bestuurder van het voertuig is/zijn nimmer bevoegd namens Autoverhuur Eefting enige verbintenis aan te 
gaan of in enig ander opzicht Autoverhuur Eefting te vertegenwoordigen tenzij die bevoegdheid door Autoverhuur Eefting 
schriftelijk aan cliënt is toegekend. 
 
20. 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 – in strijd met de voorwaarden van -  de vereiste vergunningen 
en/of ontheffingen is voor rekening en risico van de cliënt. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 is de cliënt verplicht om 
Autoverhuur Eefting voor een terzake van dat gebruik door de overheid bij Autoverhuur Eefting aanwezig geachte 
aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan, te vrijwaren en schadeloos te stellen. 
 
21. Domicilie: 
 
Voor alle aan hem te richten mededelingen wordt cliënt geacht domicilie te hebben gekozen aan zijn aan ommezijde 
vermelde adres. De inhoud van een aangetekend schrijven aan dit adres wordt geacht binnen 48 (achtenveertig) uur na 
stempeling ten postkantore te zijner kennis te zijn gekomen. 
 
22. Toepasselijk recht: 
 
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 
23. Kosten voortvloeiende uit niet-tijdige betaling: 
 
Ingeval van niet-tijdige betaling is cliënt verplicht aan Autoverhuur van Eefting 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. De gebondenheid tot vergoeding van die kosten blijkt uit het enkele feit van de aanschrijving door Autoverhuur 
Eefting of een derde incasseerder, terwijl verweer van cliënt, dat bedoelde aanschrijving hem niet heeft bereikt cliënt 
nimmer ontslaan van de verplichtingen om deze kosten aan Autoverhuur Eefting te vergoeden. 
 
 


