
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERVANGEND VERVOER OLSTHOORN BEDRIJFSVOERTUIGEN BV 

 

Artikel 1 -  definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
-gebruiker: een wederpartij, die een natuurlijke of rechtspersoon is en gebruik maakt van vervangend vervoer; 
-vervangend vervoer: motorvoertuig dat door middel van een overeenkomst aan gebruiker ter beschikking wordt gesteld. 
 
Artikel 2 – toepasselijkheid 
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV, alsmede op de tussen Olsthoorn 
Bedrijfsvoertuigen BV  en gebruiker gesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de plaats waar de 
overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. 
De algemene voorwaarden staan op de site van Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV, maar kunnen op verzoek van de gebruiker ter hand worden 
gesteld; 
2.Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door gebruiker worden gehanteerd. Voor zover nodig 
wijst Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand. Van de algemene 
voorwaarden voor vervangend vervoer kan slechts schriftelijk worden afgeweken; 
3.Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar  blijkt, zal het eventueel wel 
rechtsgeldige gedeelte  daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die 
de bedoeling(en) van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan. 
 
 
Artikel 3 – gebruiker 
1.natuurlijke of rechtspersonen van wie de juiste naam en het juiste persoonlijke en/of zakelijke adres bekend zijn, kunnen als gebruiker van het 
voertuig worden geregistreerd. Gebruiker wordt geacht ter uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk domicilie te hebben gekozen aan het adres 
zoals bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld, tenzij bij aangetekend schrijven wijziging van dat adres aan Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV 
is medegedeeld; 
2.gebruiker is te allen tijde tezamen met eventuele andere gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor verlies van het motorvoertuig. Deze hoofdelijke 
aansprakelijkheid strekt zich eveneens uit over schade die aan of in verband met het motorvoertuig is veroorzaakt; 
3.het motorvoertuig mag niet worden gebruikt of bestuurd: 
-a.door een natuurlijke persoon die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, wiens juiste naam en persoonlijke en/of zakelijke adres niet is 
geregistreerd of ten aanzien van wie een onjuiste naam, adres of leeftijd is opgegeven; 
b.door een natuurlijk persoon onder de invloed van alcoholische drank of van verdovende en opwekkende middelen, of door een persoon die lijdt 
aan enig geestelijk of lichamelijk gebrek waardoor zijn vermogen om een motorvoertuig behoorlijk te besturen en/of zijn oplettendheid wordt 
aangetast; 
c.voor het vervoer van passagiers of goederen tegen vergoeding, ten behoeve van een met de wet strijdig doel, in snelheidstests, wedstrijden of 
voor het voortduwen of slepen van een ander voertuig en/of trailer; 
d.voor het vervoer van andere personen dan familie, kennissen of zakenrelaties, zoals bijvoorbeeld lifters; 
e.op een wijze die strijdt met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van een ander persoon of goed. 
 
Artikel 4 – staat motorvoertuig 
1.gebruiker erkent dat het motorvoertuig zonder zichtbare gebreken is. Indien er bij of voorafgaand aan het ter beschikking stellen van het 
motorvoertuig zichtbare gebreken zijn geconstateerd, worden deze door partijen schriftelijk vastgelegd; 
2.gebruiker is verplicht het motorvoertuig niet te zullen (doen) overbelasten met passagiers, bagage enzovoort; 
3.gebruiker dient ervoor te zorgen dat het motorvoertuig te allen tijde van voldoende olie en water is voorzien en dat de bandenspanning is zoals 
voorgeschreven; 
4.gebruiker dient zorg te dragen dat het motorvoertuig tijdig volgens de aanwijzingen van een zich in het motorvoertuig bevindende 
instructieboekje, voor onderhoud aan Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV wordt aangeboden; 
5.de werking van de kilometerteller/snelheidsmeter mag niet worden verstoord. Ingeval van niet, of slecht, functioneren daarvan dient gebruiker 
Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV daarvan onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen; 
6.gebruiker dient het motorvoertuig behoorlijk tegen ongunstige  weersinvloeden te beschermen. 
 
Artikel 5 – aansprakelijkheid 
1.gebruiker is verplicht het motorvoertuig op zorgvuldige en weloverwogen wijze te behandelen, hiermee behoedzaam te rijden, noch het 
motorvoertuig noch een onderdeel daarvan te wijzigen of te verwijderen; 
2.gebruiker is verplicht het motorvoertuig op de aangegeven datum en plaats te retourneren; 
3.gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten, schaden en verlies van- aan of in verband met het motorvoertuig; 
4.gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten, boeten en verdere (financiële)  gevolgen van overtreding van de wegenverkeers- en andere wetgeving 
met het voertuig gedurende het gebruik; 
5.Indien het motorvoertuig ten gevolge van een overtreding van enige bepaling van de overeenkomst, de wegenverkeers- of andere wetgeving 
ongeschikt voor gebruik op de weg is geworden, is gebruiker aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schaden, inclusief gederfde inkomsten te 
berekenen tegen de alsdan geldende, door het bedrijf openbaar gemaakte tarieven, zonder dat aangetoond behoeft  te worden dat het 
motorvoertuig inmiddels aan een andere partij ter beschikking is gesteld;  
6.voorts is gebruiker aansprakelijk voor alle door bedrijf te lijden directe en indirecte schaden ingeval het motorvoertuig behandeld of gebruikt is in 
strijd met het bij deze overeenkomst of bij enige wetgeving bepaalde; 
7.ingeval van verlies of schade aan het motorvoertuig of enig optredend gebrek dient de gebruiker Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV daarvan 
onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen; 
8.wanneer enige opgetreden schade of gebrek bij verder gebruik van het motorvoertuig kan leiden tot vermindering van de veiligheid van het 
voertuig op de weg, verergering van schade of van het gebrek, of gevaar voor personen of goederen, is het gebruiker verboden het voertuig te 
gebruiken totdat de schade of het gebrek verholpen is. Reparaties moeten aan Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV worden aangeboden; 
9.gebruiker verplicht zich zonder dat compensatie met een tegenvordering is toegestaan op eerste verzoek van Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV 
terstond de volgende bedragen aan deze te voldoen: 
a.de vergoeding per kilometer berekend over het aantal kilometers dat gedurende de looptijd van de ter beschikking stelling door het motorvoertuig 
is afgelegd, tegen de door het bedrijf openbaar gemaakte tarieven. Ten aanzien van het aantal door het motorvoertuig tijdens de looptijd van de ter 
beschikking stelling afgelegde kilometers is de stand van de kilometerteller, behoudens storing, bepalend;  
b.alle verdere vergoedingen zoals de dagvergoeding, de afkoopsom Eigen Risico, vergoeding voor geleverde benzine, enzovoorts; 

 



 

10.indien gebruiker niet aan zijn in de vorige leden vermelde betalingsverplichtingen voldoet wordt gebruiker geacht van rechtswege in verzuim te 
zijn en heeft Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV het recht, onverminderd het in artikel 8 bepaalde en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over 
de openstaande bedragen een rente van 1% per kalendermaand, een gedeelte van de maand ten volle gerekend, aan de gebruiker in rekening te 
brengen, welke deze gehouden is te voldoen. Voorts zullen bij niet-tijdige betaling alle kosten van inning, waaronder begrepen de kosten van 
rechtsbijstand, zowel in als buiten rente – door wie ook verleend – geheel voor rekening van de gebruiker komen. 
 
Artikel 6 – ontbinding 
1.indien gebruiker enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of in strijd daarmee handelt wordt hij geacht van 
rechtswege in gebreke te zijn en is Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV gerechtigd, onverminderd het recht van Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV op 
algehele schadevergoeding,  de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter, middels een enkele tot gebruiker gerichte kennisgeving, met 
onmiddellijke ingang te ontbinden. Gebruiker is alsdan gehouden het voertuig met accessoires terstond te retourneren; 
2.Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV is niet aansprakelijk voor verlies van, of schade aan, de tijdens de terbeschikkingstelling of daarna in het 
motorvoertuig achtergebleven of geplaatste voorwerpen en gebruiker vrijwaart Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV voor aanspraken door derden ter 
zake; 
3.behoudens waar in deze overeenkomst anders is bepaald, is elke aansprakelijkheid van Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV  jegens gebruiker wegens 
door gebruiker geleden  of te lijden directe of indirecte schade of verlies of wegens niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door Olsthoorn 
Bedrijfsvoertuigen BV van zijn verplichtingen, ingevolge deze overeenkomst uitdrukkelijk uitgesloten; 
4.indien gebruiker de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon sluit, verklaart  hij – door 
ondertekening van de schriftelijke overeenkomst – daartoe bevoegd te zijn. Gebruiker is persoonlijk naast deze (rechts)persoon hoofdelijk 
aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 
 
Artikel 7 – eigendom, zekerheidsrechten, persoonlijke rechten 
1.gebruiker dient te voorkomen dat enig recht op het motorvoertuig wordt gevestigd, dat het aan een derde wordt uitgeleend of verkocht of dat 
over het motorvoertuig anderszins wordt beschikt; 
2.gebruiker is niet bevoegd om Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV jegens derden te verbinden en dient elke schijn daartoe bevoegd te zijn, te 
vermijden; 
3.indien door maatregelen van derden, waaronder beslaglegging,  het motorvoertuig uit de macht van de gebruiker mocht raken, stelt hij hiervan 
Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV onmiddellijk in kennis. Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV zal alsdan ter bescherming van haar rechten alle door haar 
nodig geoordeelde maatregelen kunnen treffen, zo nodig ook ten laste van gebruiker. 
 
Artikel 8 – verzekeringen 
1.gebruiker is verplicht alle met het voertuig meegegeven documenten zoals het kentekenbewijs, de wegenbelastingkaart, verzekeringskaart, 
grensdocumenten enzovoorts aan het einde van de terbeschikkingstelling te retourneren, bij gebreke waarvan gebruiker aansprakelijk is voor alle 
kosten van vervanging en directe of indirecte schaden die uit het ontbreken van deze documenten voor bedrijf voortvloeien; 
2.het motorvoertuig mag niet buiten West-Europa worden gebruikt; 
3.overeenkomstig de in Nederland bestaande gebruiken en wettelijke verplichtingen is een Motorrijtuigenverzekering met betrekking tot het 
voertuig gesloten. Op verzoek van gebruiker wordt deze een kopie van de polis verstrekt. Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de 
voorwaarden en bepalingen van bedoelde polis en zich aan alle daarin vervatte verplichtingen en beperkingen te zullen houden. Gebruiker vergoedt 
Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV alle kosten en schaden die Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV lijdt dan wel bij Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV door 
derden wordt geclaimd, ten aanzien waarvan de verzekering geen dekking verleent en die schaden of letsel aan resp. verlies van personen of 
goederen betreffen, veroorzaakt door gebruik van het motorvoertuig door gebruiker gedurende de terbeschikkingstelling. 
4.mede in verband met het in de verzekeringspolis bepaalde dient gebruiker: 
a.Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV, zo mogelijk binnen 12 uur, van ieder ongeval op de hoogte te stellen; 
b.namen, adressen, enzovoorts van alle getuigen van het ongeval en kentekennummers en –letters van alle voertuigen, die bij het ongeval 
betrokken zijn, te verzamelen en te noteren op het schadeformulier (ongevalsrapport); 
c.in alle gevallen de politie ter plaatse terstond te waarschuwen; 
d.zich van erkenning van schuld in welke vorm dan ook te onthouden; 
e.het motorvoertuig nooit achter te laten dan na behoorlijke gebruikmaking van alle veiligheidsvoorzieningen tegen ongevallen, diefstal en inbraak 
die aan en in het voertuig zijn aangebracht; 
f.de verzekeringsmaatschappij en Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV alle gevraagde medewerking tot verweer tegen aanspraken door derden of ter 
verkrijging van schadevergoeding van derden te verlenen en alle in verband met het ongeval door gebruiker ontvangen of aan deze betekende 
documenten en brieven, enzovoorts aan Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV af te geven; 
g.van derden geïncasseerde schadevergoedingen ter zake van een ongeval met het voertuig tijdens de terbeschikkingstelling zullen strekken in 
mindering van het door gebruiker ter zake aan Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV verschuldigde; 
5.gebruiker,  die middels Olsthoorn Bedrijfsvoertuigen BV , een ongevallen-inzittenden verzekering heeft afgesloten, is met alle andere inzittenden 
gedekt voor ongevallen die hen overkomen tijdens het besturen, het rijden, het in- en uitstappen en het verrichten van noodreparaties aan het 
vervangende vervoer. 
 
Artikel 9 – geschillen en toepasselijk recht 
1.geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter 
worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het Executieverdrag van 27 september 1968; 
2.op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op 
geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden. 
 
 
 
 

 


