ALGEMENE VOORWAARDEN
AUTOBEDRIJF MIDLAND B.V.
MIDLAND TRUCKS B.V.
Wulverhorstpad 1
3447 GH WOERDEN
Artikel 1 ALGEMEEN
1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Autobedrijf Midland
B.V. en Midland Trucks B.V. (hierna: “Midland”) gedane aanbiedingen, op alle met
Midland gesloten overeenkomsten, alle aan Midland verstrekte opdrachten en
overige door Midland verrichte werkzaamheden en verleende diensten.
1.2.

Midland wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper en/of
huurder en/of opdrachtgever bij deze uitdrukkelijk van de hand.

1.3.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4.

De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De partijen
zullen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de
inhoud van de oorspronkelijke vernietigde of nietige bepaling zo dicht mogelijk
benadert.

Artikel 2 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Af bedrijf: leveringsconditie waarbij Midland vervoermiddelen en/of handelsproducten in
haar bedrijf ter beschikking stelt aan koper.
Handelsproducten: alle producten in de meest ruime zin des woords, welke
door Midland worden verhandeld.
Huurder: degene die met Midland een overeenkomst van huur en verhuur aangaat.
Koper: degene die ingevolge de overeenkomst handelsproducten, een nieuw of
gebruikt vervoermiddel dan wel onderdelen en toebehoren, daarvoor koopt.
Leverancier: de betreffende (rechts)persoon van wie Midland vervoermiddelen en/of overige
handelsproducten koopt.
Opdrachtgever: degene die aan Midland opdracht geeft tot het uitvoeren of doen
uitvoeren van werkzaamheden.
Overeenkomst: elke overeenkomst van koop en verkoop en/of huur en verhuur van een
nieuw of gebruikt vervoermiddel of onderdelen en toebehoren daarvoor, dan wel tot het
verrichten van montage, demontage, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of
wettelijke keuringen en/of schadetaxaties.
Vervoermiddel: bedrijfswagen alsmede bedrijfswagenchassis, trailer alsmede trailerchassis,
oplegger en aanhangwagen alsmede oplegger- en aanhangwagenchassis, alles in de meest
ruime zin des woords.
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Artikel 3 DE AANBIEDING/ TOT STANDKOMING OVEREENKOMST
3.1
Alle aanbiedingen van Midland – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures
en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs onverwijld
na aanvaarding door koper en/of huurder en/of opdrachtgever van de aanbieding.
3.2

Een aanvaarding van een aanbieding, als bedoeld in artikel 3.1, welke afwijkt van de
aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een
nieuwe aanbieding die Midland niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts
op ondergeschikte punten van de oorspronkelijke aanbieding afwijkt.

3.3

Een bindende overeenkomst komt eerst tot stand na de schriftelijke bevestiging van
de opdracht door Midland, ondertekening van een hierop betrekking hebbend
geschrift of uitlevering c.q. terbeschikkingstelling door Midland van hetgeen conform
de overeenkomst is geleverd.

3.4

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper
en/of huurder en/of opdrachtgever solvent is en bij aflevering het door hem
verschuldigde is voldaan of indien Midland zekerheid heeft dat koper en/of huurder
en/of opdrachtgever het op grond van de overeenkomst aan Midland verschuldigde
volledig heeft voldaan of zal voldoen.

3.5

Indien koper en/of huurder en/of opdrachtgever voornemens is een bindende
overeenkomst met Midland te doen overdragen aan een derde partij op grond van
welke titel dan ook, zal Midland aan deze overdracht expliciet haar goedkeuring
moeten verlenen.

Artikel 4 PRIJZEN
4.1
Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in Euro’s exclusief BTW.
4.2

Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 3.1, gelden alleen
voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst is
geaccepteerd, worden herzien.

4.3

Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd
op grond van externe factoren, zoals wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen,
verhoging van belastingen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, loon en/of
sociale lasten, invoerrechten, heffingen en/of andere lasten. Partijen kunnen in dat
geval over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden
schade.

4.4

Midland is gerechtigd alle behandelingskosten, bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend boetes of facturen van derden, aan koper en/of huurder en/of opdrachtgever in
rekening te brengen.

Artikel 5 LEVERTIJD EN REPARATIEDUUR/KOSTEN
5.1.
Levertijden van vervoermiddelen, duur en kosten van reparaties en/of opdrachten
worden slechts bij benadering opgegeven en vormen geen fatale termijn in de zin van
artikel 6:83 onder a BW.
5.2.

Vervangen zaken worden alleen dan aan de koper en/of opdrachtgever ter
beschikking gesteld indien zulks bij de overeenkomst en/of reparatieopdracht
uitdrukkelijk is overeengekomen. In het andere geval worden deze zaken eigendom
van Midland zonder dat de koper en/of opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter
zake aanspraak kan maken.
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Artikel 6 RUILCOMPONENTEN
Ruilcomponenten worden slechts verkocht tegen inlevering van een oude component van
hetzelfde merk, type of dezelfde soort, die niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere
wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waaraan de vitale onderdelen op normale
wijze te reviseren zijn. Wordt een component met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan
komen de hogere kosten ten laste van koper.
Artikel 7 LEVERING- EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1
De levering van vervoermiddelen en handelsproducten aan koper geschiedt af bedrijf
(van Midland) voor rekening en risico van koper.
7.2

Midland behoudt zich de eigendom van het vervoermiddel en handelsproducten voor
totdat koper het door hem verschuldigde heeft voldaan terzake alle vorderingen uit
overeenkomsten van Midland met koper alsmede terzake vorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming door koper van alle overeenkomsten met Midland,
waaronder begrepen rente en kosten.

7.3

Koper vrijwaart Midland voor aanspraken, die derden op Midland zouden mogen
hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte
eigendomsvoorbehoud.

7.4

Zolang koper al hetgeen door hem aan Midland verschuldigd is niet volledig heeft
voldaan, is het hem verboden de zaken te vervreemden of daarop ten behoeve van
een derde een pandrecht te vestigen. Dit pandverbod heeft ook werking tegen derden
en is derhalve goederenrechtelijke van aard.

Artikel 8 RISICO
Zodra het vervoermiddel en/of handelsproduct ex artikel 7.1 aan koper is afgeleverd, is het
vervoermiddel en/of handelsproduct voor rekening en risico van koper.
Artikel 9 OVERMACHT
9.1
Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Midland, welke van dien aard zijn
dat naleving van de overeenkomst niet meer of niet meer in volle omvang van
Midland kan worden gevergd, geven Midland het recht geheel of ten dele de
overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige
verplichting tot schadevergoeding.
9.2

Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere –
doch niet uitsluitend - : niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers
van Midland, oorlog en oorlogsgevaar, abnormaal hoge of lage waterstand,
onwerkbaar weer, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoer verboden,
maatregelen van Nederlandse en/ of vreemde overheidsorganen die de uitvoering
van de overeenkomst bezwaarlijker en/ of kostbaarder maken dan bij het afsluiten
van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen,
epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand of diefstal,
storing en levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van
Midland als bij derden van wie Midland de benodigde materialen of grondstoffen
geheel of gedeeltelijk moet betrekken en alle overige zaken, buiten de wil of toedoen
van Midland ontstaan.
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9.3

Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij. Indien en voorzover Midland ten tijde
van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze verplichtingen zal kunnen nakomen, is Midland
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk het nog na te komen gedeelte
separaat te factureren.

Artikel 10 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Garantie op nieuwe vervoermiddelen, originele onderdelen en handelsproducten
wordt door Midland gegeven overeenkomstig de bij de importeur/ leverancier op het
tijdstip van de aflevering geldende garantiebepalingen (fabrieksgarantie) en
uitsluitend indien en voor zover een fabrieksgarantie bestaat.
10.2

Op door Midland afgeleverde gebruikte zaken en/of handelsproducten, waaronder
vervoermiddelen, is geen garantie van toepassing.

10.3

(Reparatie)Opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met hetgeen bij de
(reparatie)opdracht omtrent het te bereiken resultaat redelijkerwijs in de gegeven
omstandigheden kan worden verlangd.

10.4

Voor door derden verrichte werkzaamheden en/of leveranties wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Ook doet het verrichten van werkzaamheden door
derden eerdere garanties vervallen.

10.5

Elke overige aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van koper en/of
huurder en/of opdrachtgever en/of derden, aan personen en/of zaken, op welke wijze,
door wie of waardoor ook ontstaan is uitgesloten, tenzij de wet anders bepaalt.

10.6

Indien en voor zover er op Midland enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd,
welke zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande de
onderliggende overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot
het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid door de verzekeraar van Midland
wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid voor gevolgschade waaronder onder meer
(doch niet uitsluitend) begrepen winstderving, omzet- of inkomensverlies,
personeelskosten en bedrijfsstagnatie is sowieso uitgesloten.

10.7

Koper en/of huurder en/of opdrachtgever vrijwaart Midland in elk geval tegen
aanspraken van derden.

10.8

Koper en/of huurder en/of opdrachtgever wordt steeds geacht te zijn verzekerd voor
gevallen als in dit artikel genoemd, alsmede de verzekeringspennen stipt en volledig
te hebben voldaan.

10.9

Klachten met betrekking tot door Midland aan koper en/of opdrachtgever afgeleverde
zaken en door Midland verrichte werkzaamheden worden slechts in behandeling
genomen, indien en voor zover de koper en/of opdrachtgever daarvan binnen 8
dagen nadat de koper en/of opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs
had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, schriftelijk en met
een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Midland kennis heeft gegeven en de
koper en/of opdrachtgever Midland onverwijld in de gelegenheid heeft gesteld de
klacht te onderzoeken, een en ander op straffe van verval van rechten. Deze bepaling
treedt in de plaats van de artikelen 6:89 BW en 7:23 lid 1 BW.
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Artikel 11 BIJZONDERE VOORWAARDEN M.B.T. VERHUUR VAN VERVOERMIDDELEN
11.1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle tussen Midland en
huurder te sluiten huurovereenkomsten, tenzij hiervan in het hierna volgende wordt
afgeweken.
11.2 Huurovereenkomsten ondergeschikte personeelsleden
Huurovereenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Midland binden Midland niet
voor zover deze niet schriftelijk door Midland zijn bevestigd.
11.3
11.3.1

Huurperiode, aanvang huurperiode en huurprijzen
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in
de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De
huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken termijn.

11.3.2

Het vervoermiddel wordt aan huurder ter beschikking gesteld op het
Wulverhorstpad 1 te Woerden, of op elke andere door Midland aangeduide plaats.

11.3.3

Midland is gerechtigd een ander vervoermiddel af te leveren dan initieel door
huurder gevraagd, mits dit andere vervoermiddel geacht wordt bruikbaar te zijn
voor huurder, zonder dat een en ander huurder het recht geeft om de
overeenkomst te ontbinden en/of haar betalingsverplichting jegens Midland op te
schorten. Indien mogelijk stelt Midland huurder in de gelegenheid om het
vervoermiddel op een later tijdstip om te ruilen voor het initieel overeengekomen
vervoermiddel.

11.3.4

Bij aflevering van het vervoermiddel aan huurder zullen huurder en Midland het
vervoermiddel zorgvuldig bestuderen en eventuele opmerkingen omtrent de staat
van het gehuurde noteren in een rapport. Voornoemde bepaalt de aanwezigheid
van eventuele gebreken aan het vervoermiddel bij het aangaan van de
huurovereenkomst en, de bekendheid van Midland met dergelijke gebreken.
Midland is jegens huurder niet verplicht tot herstel van de gebreken aan het
vervoermiddel en/of het vergoeden van de schade die direct of indirect voortvloeit
uit gebreken aan het vervoermiddel. Huurder is niet bevoegd om kosten gemoeid
met herstel van gebreken aan het vervoermiddel en/of schade die voortvloeit uit
gebreken aan het vervoermiddel in mindering te brengen op hetgeen door huurder
aan Midland uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd is of nog zal
worden.

11.3.5

Huurder zal het vervoermiddel enkel van Midland ontvangen nadat Midland
getekende kopieën van de huurovereenkomst en de in artikel 11.6.5 onder a
vermelde akte van cessie heeft ontvangen.

11.3.6

Huurprijzen zijn de prijzen exclusief BTW en bijkomende kosten waaronder (doch
niet uitsluitend) verzekering, wegenbelasting en eurovignet.

11.3.7

Midland factureert standaard in de derde week van een vierweekse periode voor de
betreffende vierweekse periode, tenzij anders overeengekomen.
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11.4
11.4.1

Gebruik
Huurder heeft het vervoermiddel in goede staat van onderhoud ontvangen, met de
daarbij behorende documentatie en bijkomende zaken, waaronder sleutels. Mocht
er bij aanvang geen rapport zoals bedoeld in artikel 11.3.4 zijn opgemaakt, dan
wordt het gehuurde door huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij het
einde van gebruik van het gehuurde aan verhuurder opgeleverd in de staat die
verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop
de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen en behoudens normale slijtage en veroudering. Bij discussie over
de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, wordt huurder verondersteld
het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Het
gestelde in de laatste zin van artikel 7:224 lid 2 BW is niet van toepassing.

11.4.2

Huurder zal het vervoermiddel gedurende de huurperiode behoorlijk gebruiken en
aan het einde van de huurperiode in de staat waarin hij het gehuurde heeft
verkregen wederom aan Midland teruggeven. Zodra het vervoermiddel ter
beschikking is gesteld aan huurder is huurder volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het in huur genomen vervoermiddel en is het gebruik ervan voor
zijn rekening en risico. Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor het
vervoermiddel en deze op doeltreffende wijze beveiligen.

11.4.3

Gedurende de tijd dat huurder over het vervoermiddel beschikt, zijn alle kosten van
het gebruik van het vervoermiddel o.a. brandstof, olie, stalling, banden voor
huurder. Eventuele sleepkosten en transportkosten van het vervoermiddel zijn voor
rekening en risico van de Midland.

11.4.4

Reparaties aan het vervoermiddel zonder toestemming van Midland zijn voor
rekening en risico van de huurder. Hierbij is Midland gerechtigd om eventuele
reparaties of onderhoudswerkzaamheden die door huurder zelf aan het
vervoermiddel zijn uitgevoerd of die huurder heeft laten uitvoeren, al dan niet in
overleg met Midland, op kosten van huurder te herstellen indien een en ander niet
naar genoegen van Midland heeft plaatsgevonden.

11.4.5

Huurder zal het vervoermiddel op deskundige wijze gebruiken, conform het doel
waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door huurder bepaalde risico’s
verbonden zijn, is huurder verplicht Midland hiervan bij aanvang van de
huurovereenkomst schriftelijk in kennis te stellen.

11.4.6

Huurder dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het treffen van alle
voorzieningen, het verkrijgen van eventueel daartoe noodzakelijke vergunningen
en/of certificaten daaronder begrepen, die nodig en/of verplicht zijn voor het gebruik
van het vervoermiddel. Gedurende de huurperiode is huurder verplicht alle ter zake
geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften van de overheid in acht
te nemen. Huurder vrijwaart Midland voor alle schade voortvloeiende uit het niet
door huurder in acht nemen van deze voorschriften.
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11.4.7

Huurder mag geen wijzigingen, aanpassingen, beschildering of toevoegingen aan
het vervoermiddel (doen) aanbrengen zonder voorafgaande (schriftelijke)
toestemming van Midland. Het aanbrengen van reclame op of aan het
vervoermiddel is slechts toegestaan indien daarvoor gebruik wordt gemaakt van
stickers of transfers. Wijzigingen, aanpassingen, beschildering of toevoegingen aan
het vervoermiddel zijn altijd voor rekening en risico van huurder. Midland is niet
aansprakelijk voor schade die mocht voortvloeien uit voornoemde veranderingen.
Alle wijzigingen, aanpassingen, beschildering en toevoegingen moeten aan het
einde van de huurovereenkomst door huurder voor zijn rekening worden verwijderd
c.q. ongedaan gemaakt. Voor zover die wijzigingen, aanpassingen, beschildering
en toevoegingen niet kunnen worden ongedaan gemaakt c.q. verwijderd zonder
materiële schade toe te brengen aan de functionele capaciteiten of economische
waarde van het vervoermiddel worden zij eigendom van Midland, zonder dat
Midland daarvoor enigerlei vergoeding verschuldigd zal zijn.

11.4.8

Huurder zal het vervoermiddel van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en
het vervoermiddel regelmatig reinigen. Huurder zal dagelijks:
- het vervoermiddel controleren op juist werking;
- het niveau van de smeerolie, koelvloeistof, antivries, accuwater, hydraulische olie,
remvloeistof en eventuele andere vloeistoffen controleren en indien nodig
bijvullen conform de voor het vervoermiddel geldende voorschriften
- de banden controleren of zij in goede conditie zijn en een goede bandenspanning
hebben. Huurder brengt de banden indien nodig op de voorgeschreven spanning;
- de conditie van de diverse vloeistofsystemen van het vervoermiddel, zoals
slangen en koppelingen inspecteren.

11.4.9

Het is huurder niet toegestaan het vervoermiddel zonder uitdrukkelijke toestemming
van Midland buiten het territoriale gebied van de Europese Unie te brengen.

11.4.10 Huurder verplicht zich op eerste verzoek van Midland door Midland gevraagde
informatie, daaronder mede begrepen financiële informatie terzake huurder en
technische informatie terzake het vervoermiddel, te verstrekken die Midland
noodzakelijk acht. Voorts verplicht huurder zich aan Midland alle informatie –van
welke aard dan ook- te verstrekken die voor Midland relevant kan zijn, onverwijld
nadat de (relevantie van) die informatie hem bekend is geworden.
11.5
11.5.1

Schade
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten,
zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs (groene kaart) en eventuele
grensdocumenten.

11.5.2

Zolang de huurder na het terugbrengen van het vervoermiddel bij Midland de
autopapieren niet volledig aan Midland heeft teruggegeven, lijdt Midland
bedrijfsschade, waarvoor de huurder aansprakelijk is op de voet van artikel 11.5.6
en 11.5.8.

11.5.3

Alle kosten die verband houden met ongebruikelijke slijtage, alsmede alle schades
die door huurder tijdens de huurperiode zijn veroorzaakt, zullen door Midland aan
huurder worden doorbelast.
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11.5.4

In geval van schade, verlies en/of diefstal, of bij het constateren van dreigende
schade of enig defect aan het vervoermiddel al dan niet ontstaan door schuld van
de huurder en/of bestuurder van het vervoermiddel, opgetreden met betrekking tot
de vervoermiddel en/of enig document en/of daarbij behorende (andere) zaak dan
wel toegebracht aan enige derde, is huurder verplicht Midland daarvan onmiddellijk
telefonisch in kennis te stellen en dit bovendien schriftelijk te bevestigen. In geval
van diefstal is huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie.

11.5.5

De huurder is verplicht de door de Midland gegeven instructies op te volgen. Bij in
gebreke blijven met de voornoemde kennisgeving als bedoeld in artikel 11.5.4 en
bij niet opvolgen van voornoemde instructies, zal de huurder voor de door dit
verzuim eventueel door Midland te lijden schade aansprakelijk zijn.

11.5.6

De huurder is aansprakelijk voor alle schade (waaronder inbegrepen eventueel
verlies (c.q. total loss) en de in artikel 11.5.8 genoemde bedrijfsschade), welke
gedurende de huurperiode aan het vervoermiddel mocht worden toegebracht en de
daaruit voortvloeiende gevolgschade.

11.5.7

De huurder vrijwaart Midland voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor
Midland op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder een
eventuele WA verzekering van huurder geen dekking mocht worden gegeven.

11.5.8

De eventueel door Midland te lijden bedrijfsschade als bedoeld in artikel 11.5.6 is
voor rekening van de huurder en wordt reeds thans voor beide partijen bindend,
onverschillig of één der partijen kan bewijzen dat deze schade in werkelijkheid meer
of minder bedraagt, bepaald op het aantal reparatiedagen, vermenigvuldigd met de
huurprijs per dag. Hierop komt echter in mindering hetgeen Midland, eventueel
onder de casco verzekering van huurder, aan schadevergoeding ter zake mocht
ontvangen.

11.5.9

De omvang van de casco schade en bedrijfsschade zal, indien partijen hieromtrent
geen overeenstemming bereiken, voor beide partijen bindend worden vastgesteld
door een door de betrokken verzekeraar of, zo deze daartoe (nog) niet overgaat,
door beiden partijen te benoemen deskundige.

11.5.10 De kosten van het taxatierapport, behorende tot de schade, komen voor rekening
van de huurder.
11.5.11 De huurder zal de totale schade onmiddellijk nadat deze is vastgesteld aan Midland
vergoeden, voor zover deze niet onder de casco verzekeraar van huurder aan
Midland vergoed mocht worden.
11.6 Aansprakelijkheid en verzekering
11.6.1 Huurder verklaart nadrukkelijk volledig bekend te zijn met betrekking tot de voor het
vervoermiddel gesloten verzekeringen of verdergaande verzekeringen die door de
huurder gewenst mochten worden, zoals een eventuele inzittenden verzekering.
Deze moeten allen door de huurder zelf en voor eigen rekening gesloten worden,
tenzij anders wordt overeengekomen.
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11.6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het gebruik van en/of
schade aan het vervoermiddel gedurende de periode dat het vervoermiddel zich in de
macht van huurder bevindt, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt
vergoed. Onder schade dient eveneens te worden verstaan: vermissing,
verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies (c.q. total loss). Huurder
vrijwaart Midland tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding verband
houdende met (het gebruik van) het vervoermiddel.
11.6.3 Het gehuurde vervoermiddel dient te worden voorzien van een casco-verzekering en
een verzekering inzake de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
(nader in dit artikel ook: WAM-verzekering). Zoals vermeld in artikel 11.6.1 moeten
deze verzekeringen door de huurder zelf en voor zijn rekening gesloten worden,
tenzij overeengekomen is dat Midland dit zal verzorgen. Huurder dient zowel in geval
van verzekering van het vervoermiddel door Midland als in het geval van verzekering
van het vervoermiddel door huurder, alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde
voorwaarden stipt na komen. Het vervoermiddel mag in geen geval buiten het
dekkingsgebied waarvoor de verzekering geldt worden gebracht.
11.6.4 De verzekering wordt, met in achtneming van het bepaalde in artikel 11.6.5
respectievelijk artikel 11.6.6 verzorgd. De premie die Midland voor het vervoermiddel
gehouden is te betalen uit hoofde van de verzekering is niet verwerkt in de huurprijs.
11.6.5 Indien de huurder zelf de verzekering afsluit zijn de navolgende bepalingen van
toepassing:
a) De huurder zal op eigen kosten, één of meerdere verzekeringsovereenkomsten afsluiten met een door Midland goedgekeurde
verzekeringsmaatschappij, teneinde het gehuurde voor de volgende
risico’s te verzekeren:
 alle schade aan het vervoermiddel, alsmede schade als gevolg van
diefstal, brand, ongeval, vermissing, tenietgaan, voor een bedrag
ter hoogte van de vervangingswaarde van het vervoermiddel,
alsmede een onbeperkte dekking voor sleep- en bergingskosten.
Een dergelijke verzekering zal worden afgesloten met Midland als
de begunstigde, zodoende dat alle vergoedingen door de
verzekeraar zonder uitzondering, opschorting of verrekening
rechtstreeks aan Midland worden betaald; hiertoe wordt een akte
van cessie getekend door huurder en Midland, geretourneerd aan
Midland en gezonden naar de desbetreffende
verzekeringsmaatschappij;
 wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade, veroorzaakt door of
met het vervoermiddel, daarin begrepen overlijden, lichamelijke,
materiele schade voor een bedrag van tenminste € 2.500.000,-;
 rechtsbijstandsverzekering ten behoeve van geschillen
voortvloeiende uit het intreden van bovengenoemde risico’s.
b) op alle verzekeringspolissen dient, naast het hierboven in dit artikellid
onder sub a) vermelde, de aantekening te worden gemaakt dat de polis
niet door de verzekeraar eenzijdig gewijzigd of opgezegd kan worden
zonder dat Midland tenminste 30 dagen vooraf schriftelijk hiervan op de
hoogte is gesteld. Midland dient bij niet-tijdige betaling van
verzekeringspremies door huurder, door de huurder en diens verzekeraar
op de hoogte te worden gebracht;
c) de huurder bezorgt Midland een kopie van het polisblad, alsmede de
bijbehorende polisvoorwaarden en overige op de verzekering van
toepassing zijnde voorwaarden;
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d) eventuele niet-verzekerde risico’s alsmede het terzake verschuldigde
eigen risico zijn voor rekening en risico van huurder.
11.6.6 Indien Midland de verzekering afsluit, zijn de volgende clausules van toepassing:
a) De verzekeringspremie wordt per kalenderdag berekend en door Midland
aan huurder doorberekend;
b) Het verschuldigde eigen risico wordt door Midland aan huurder in rekening
gebracht.
c) De door Midland. gesloten casco-verzekering en
aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als gevolg van ongeval,
diefstal en brand. Uitgesloten van vergoeding is schade die bijvoorbeeld
veroorzaakt is door (een te zware) lading; het niet in acht nemen van
hoogtevoorschriften bij het rijden onder bruggen en viaducten, etc; opzet
of bewuste roekeloosheid van de chauffeur, waaronder mede wordt
verstaan alcohol- en drugsgebruik; gebruiksschade, vandalisme en het
niet respecteren van rij- en rusttijden.
d) Eventuele niet-verzekerde risico’s alsmede het terzake verschuldigde
eigen risico zijn voor rekening en risico van Huurder.
11.6.7 Onverminderd de verplichtingen van huurder voortvloeiende uit artikel 11.5.4, dient
huurder, indien zelf door huurder in de verzekering wordt voorzien, bij schade,
ongeval, diefstal, vermissing, tenietgaan van het vervoermiddel en elk feit dat
relevant is of kan zijn voor de dekking onder de verzekering, de verzekeraar van het
vervoermiddel onverwijld hiervan op de hoogte te stellen en instructies of verzoeken
van de verzekeraar op te volgen.
11.6.8 Ongeacht de door Midland gebruikte benaming van de overeenkomst, is Midland
nimmer aansprakelijk voor de boekhoudkundige en/of fiscale kwalificatie van de
overeenkomst. Huurder vrijwaart Midland van aanspraken in verband met voormelde
kwalificatie van de overeenkomst.
11.7 Vrijwaring m.b.t. misdrijven en/of overtredingen
De huurder vrijwaart Midland voor alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d.
die aan Midland mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de
huurder en/of bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor
dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder het volledige
risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
11.8 Einde huurovereenkomst
11.8.1 In overleg met Midland kan het vervoermiddel eerder dan de dag waarop de
huurovereenkomst eindigt worden teruggeleverd. Echter, dient huurder het
vervoermiddel uiterlijk voor het einde van de dag waarop de huurovereenkomst
eindigt af te leveren op de Wulverhorstpad 1 te Woerden, of op elke andere door
Midland aan te wijzen plaats.
11.8.2 Indien het vervoermiddel, op de dag waarop de huurovereenkomst volgens de tussen
partijen gesloten overeenkomst een einde neemt, niet bij Midland is terugbezorgd,
dan wel dat Midland om welke reden ook het vervoermiddel zelf dient te recupereren,
duurt de huurovereenkomst voort tot het vervoermiddel ten kantore van Midland is
afgeleverd en is huurder aan Midland een vergoeding verschuldigd gebaseerd op de
door Midland gehanteerde huurtarieven, te rekenen vanaf de in de overeenkomst
opgenomen dag van einde huurovereenkomst tot en met de dag dat het
vervoermiddel ten kantore van Midland is terug bezorgd, tenzij anders
overeengekomen met Midland
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11.8.3 Bij het einde van de huurovereenkomst heeft Midland het recht om het aan huurder
ter beschikking gestelde vervoermiddel wederom zo veel mogelijk in de staat te laten
herstellen waarin het vervoermiddel zich bevond bij aanvang van de
huurovereenkomst en de kosten van het herstel van het vervoermiddel aan huurder
door te belasten.
11.8.4 Bij het einde van de huurovereenkomst zal huurder het vervoermiddel schoon en
voorzien van opgeladen accu terugbezorgen. Bij de teruglevering van het
vervoermiddel aan Midland vindt een controle plaats en wordt door Midland een
controle rapport opgemaakt waarvan huurder, bij afwijkingen ten opzichte van de
staat waarin het vervoermiddel zich bij aflevering bevond, een vermelding vindt op de
desbetreffende huurfactuur. De staat waarin in het vervoermiddel zich bij aflevering
bevond is vastgelegd in een rapport zoals bedoeld in artikel 11.3.4.
11.8.5 Indien de originele bij het vervoermiddel behorende documenten bij einde van de
huurovereenkomst ontbreken, blijft huurder een vergoeding ter hoogte van het
dagtarief van de huursom aan Midland verschuldigd tot de betreffende documenten
aan Midland zijn terugbezorgd, dan wel Midland van de betreffende
overheidsinstanties nieuwe documenten heeft verkregen, een en ander op kosten
van huurder.
11.9 Eigendom
11.9.1 De eigendom van het vervoermiddel berust bij Midland. Alles wat door of vanwege
de huurder wordt gemonteerd of wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van
Midland.
11.9.2 De huurder is niet bevoegd het vervoermiddel te vervreemden aan derden onder te
verhuren of mede in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij
Midland hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien een derde beslag legt
op het vervoermiddel of enig recht ten aanzien van het vervoermiddel wil uitoefenen,
dient huurder Midland hiervan onmiddellijk mededeling doen en tevens de
desbetreffende derde onverwijld van het eigendomsrecht van Midland in kennis te
stellen.
11.9.3 Midland blijft gedurende de gehele overeenkomst zowel in economische als
juridische zin eigenaar. De huurder is niet gerechtigd het vervoermiddel op zijn
balans te activeren en/of hierop afschrijvingen in aanmerking te nemen.
11.9.4 Het vervoermiddel is eigendom van Midland, uitsluitend Midland is gerechtigd om
aanspraak te maken op subsidies of premies met betrekking tot het vervoermiddel.
Midland is nooit aansprakelijk voor het al dan niet verkrijgen van of behouden van
een premie of subsidie.
11.9.5 Huurder dient eventuele kentekens die tot aanduiding van het eigendomsrecht van
Midland op het vervoermiddel zijn aangebracht onaangetast te laten, of op verzoek
van Midland zodanige kentekens aan te brengen..
11.9.6 Op situaties waarin het vervoermiddel met toestemming van Midland op naam van
huurder is gezet via een zogenoemde RTL-code en/of op situaties waarin gebruik
wordt gemaakt van buitenlandse kentekens, zijn de artikelen 11.9.1 t/m 11.9.5 van
overeenkomstige toepassing.
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Artikel 12 ONTBINDING OVEREENKOMST
12.1 Indien koper en/of huurder en/op opdrachtgever tekortschiet in nakoming van de
overeenkomst, in geval van surseance van betaling, faillissement, het van toepassing
verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, stillegging of liquidatie
van het bedrijf van de koper en/of huurder en/of opdrachtgever, dan wel indien de
koper en/of huurder en/of opdrachtgever een natuurlijk persoon is, onder curatele
stelling van de koper en/of huurder en/of opdrachtgever, kan Midland de
overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat hiervoor een
beslissing van de rechter nodig is en onverminderd het recht van Midland op een
vergoeding van kosten, nadeel en rente.
12.2

Midland heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden, indien naar haar oordeel het vervoermiddel niet op
zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

12.3

Midland heeft het recht elke overeenkomst met een huurder met onmiddellijke ingang
en zonder rechterlijke beslissing te ontbinden, indien en voor zover blijkt dat de
huurder wordt verdacht of is veroordeeld voor een strafbaar feit waarbij het gehuurde
van enige overeenkomst betrokken is bij het (vermeende) strafbaar feit dan wel dat in
het kader van het (vermeende) strafbare feit beslag is gelegd op het gehuurde of op
enige andere wijze uit de beschikking van de huurder is geraakt. Midland zal in dat
geval aanspraak maken op een boete ter hoogte van de huursom, onverminderd het
recht op schadevergoeding.

12.4

Midland heeft het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan koper
en/of huurder en/of opdrachtgever en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in
geval van omstandigheden bij koper en/of huurder en/of opdrachtgever, welke een
aanmerkelijke verzwaring van het risico van Midland met zich meebrengen en/of de
normale afwikkeling van de overeenkomst kunnen belemmeren. Al hetgeen door
koper en/of huurder en/of opdrachtgever aan Midland verschuldigd is ineens
opeisbaar. Onder voornoemde omstandigheden wordt verstaan – zonder hiertoe
beperkt te zijn - dat:
- blijkt dat bij het aangaan van de overeenkomst door koper en/of huurder en/of
opdrachtgever feiten of omstandigheden zijn verzwegen of onjuist zijn
voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisneming daarvan de overeenkomst door
Midland niet of op andere condities zou zijn aangegaan;
- redelijkerwijs kan worden aangenomen dat huurder binnen vier maanden zijn
bedrijf naar het buitenland zal verplaatsen;
- koper en/of huurder en/of opdrachtgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt
of beëindigt, dan wel ingeval van ernstige twijfel van Midland, aan derden wordt
overgedragen;
- de zeggenschap over (het bedrijf van) koper en/of huurder en/of opdrachtgever,
dan wel een substantieel gedeelte van de activa van (het bedrijf van) koper, en/of
huurder en/of opdrachtgever aan derden wordt overgedragen;
- een ten behoeve van Midland tot zekerheid verbonden goed wordt vervreemd,
onteigend, gevorderd of verbeurdverklaard, geheel of gedeeltelijke teniet gaat of
wordt beschadigd, in waarde dreigt te verminderen of een tot zekerheid
verbonden goed blijkt niet te bestaan;
- enige vergunning, vereist met betrekking tot de bedrijfs- en beroepsuitoefening
van koper en/of huurder en/of opdrachtgever ontbreekt, vervalt of wordt
ingetrokken of wanneer wordt gehandeld in strijd met een zodanige vergunning of
daaraan verbonden voorwaarden;
- indien een andere overeenkomst tussen Midland en koper en/of huurder en/of
opdrachtgever of een financieringsovereenkomst – hoe ook genaamd – tussen
Midland en derde(n), vervroegd wordt opgeëist of beëindigd;
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-

zich enige omstandigheid voortdoet die de verhaalsmogelijkheden van Midland in
ernstige mate kunnen verhinderen of in gevaar kunnen brengen.

Artikel 13 HOOFDELIJKHEID
13.1 Voor de verplichtingen van een koper en/of huurder en/of opdrachtgever en/of
medeondergetekende zijn diens rechtsopvolgers hoofdelijk aansprakelijk.
13.2

Indien Midland de overeenkomst sluit met meerdere (rechts)personen, en/of
meerdere (rechts)personen voor de overeenkomst verbonden zijn, is ieder van deze
(rechts)personen jegens Midland hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Midland uit
hoofde van de overeenkomst op enig moment te vorderen heeft.

13.3

Indien een of meer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens Midland voor
al hetgeen Midland uit hoofde van de overeenkomst op enig moment te vorderen
heeft, zijn hierop de volgende bepalingen van toepassing:
Ieder van de hoofdelijke verbonden (rechts)personen:
- doet afstand van alle door de wet aan hoofdelijke medeschuldenaren toegekende
rechten, voorrechten en verweren en zal op eerste verzoek van Midland aan haar
voldoen al hetgeen Midland te vorderen heeft ter zake van of in samenhang met
de overeenkomst
- stellen vorderingen die zij op elkaar mochten hebben of nog verkrijgen uit hoofde
van regres en/of subrogatie achter bij alle vorderingen van Midland. Onder
achterstelling wordt verstaan de verplichting van de hoofdelijk verbonden
(rechts)personen om geen (gehele of gedeeltelijke) betaling van achtergestelde
vordering(en) en de daarover verschuldigde rente aan te nemen, deze
vordering(en) en de daarover verschuldigde rente niet in verrekening te brengen,
niet te vervreemden of te bezwaren en geen zekerheid voor deze vordering(en)
en de daarover verschuldigde rente te accepteren.
- vrijwaart Midland tegen alle financiële gevolgen van het niet nakomen door
huurder van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze verplichting blijft in
stand ook indien artikel 39 Faillissementswet van toepassing is. ‘

Artikel 14 BETALING
14.1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum met
voorkeur per overboeking naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer,
anders via een contante betaling.
14.2

Indien de koper en/of huurder en/of opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet
binnen 14 dagen na de factuurdatum nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim
en is koper en/of huurder en/of opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand
over het opeisbare bedrag, te rekenen vanaf factuurdatum tot aan de dag der
algehele en uiteindelijke voldoening.

14.3

In geval de koper en/of huurder en/of opdrachtgever niet binnen de termijn van 14
dagen na de factuurdatum betaalt, is koper en/of huurder en/of opdrachtgever alle
(buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De invorderingskosten van artikel
6:96 lid 4 BW bedragen tenminste € 250,00.

14.4

De koper en/of opdrachtgever en/of huurder kan gebruik maken van een
automatische incasso. In dat geval zal Midland geen administratiekosten in rekening
brengen. Indien koper en/of opdrachtgever en/of huurder geen gebruik willen maken
van een automatische incasso, dan is Midland gerechtigd om € 2,00 per
betaalopdracht in rekening te brengen voor administratiekosten.
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14.4

Met betrekking tot huurovereenkomsten, is Midland gerechtigd om voorafgaand aan
deze huurovereenkomst betaling te verlangen en/of zekerheid voor de betaling van
de huurpenningen te verlangen, dan wel een waarborgsom in rekening te brengen ter
dekking van eventuele schade aan het vervoermiddel en verschuldigde
huurpenningen.

14.5

Met betrekking tot facturen voortvloeiende uit de huurovereenkomsten, prefereert
Midland een incassomachtiging aan Midland voor de verschuldigde betaling van
huurpenningen en andere door huurder op grond van de huurovereenkomst
verschuldigde bedragen. Mochten de door huurder verschuldigde betalingen niet door
middel van een incassomachtiging plaatsvinden, dan vinden de betalingen
overeenkomstig artikel 14.1 plaats.

Artikel 15 COMPENSATIE/ VERREKENING/ OPSCHORTING
15.1 Het is koper en/of huurder en/of opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan
Midland verschuldigd bedrag te compenseren of te verrekenen met bedragen, welke
Midland aan hem verschuldigd is, waaronder tevens begrepen (vermeende)
vorderingen met betrekking tot vergoeding van schade.
15.2

Koper en/of huurder en/of opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van
de betaling uit hoofde van de huurovereenkomst in verband met enige andere met
Midland gesloten overeenkomst.

Artikel 16 WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
Midland is bevoegd om zonder nadere instemming van koper en/of huurder en/of
opdrachtgever deze voorwaarden te wijzigen c.q. aan te passen indien wijzigingen in de
bedrijfsvoering van Midland of wijzigingen in de bestaande wet- en regelgeving dit vorderen.
Midland zal de koper en/of huurder en/of opdrachtgever van de wijzigingen in de algemene
voorwaarden telkens op de hoogte te stellen.
Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Op alle door Midland verrichte handelingen, waaronder een door Midland gesloten
overeenkomst, is het Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.
17.2

Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de
tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen worden gebracht voor de in
Nederland bevoegde rechter, meer specifiek de Rechtbank Midden-Nederland.
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