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Algemene Voorwaarden Jos Mulder BV vervangend vervoer, verhuur- en voorloop trucks en trailers 
 

Definities 
 

     In deze voorwaarden wordt onder deze begrippen het volgende verstaan: 

1.1. Bedrijf: Jos Mulder BV, gevestigd te  Bunnik aan de Groeneweg 27 (3981CK) dat deze 
algemene voorwaarden in een overeenkomst hanteert. 

1.2.  Gebruiker: een wederpartij, die een natuurlijke of rechtspersoon is en gebruik maakt van een 
voorloopvoertuig, vervangend voertuig of een (motor)voertuig huurt van bedrijf. 

1.3. Voorloopvoertuig: Een voorloopvoertuig is een motorvoertuig en/of trailer die door bedrijf ter 
beschikking aan gebruiker wordt gesteld, tegen kosten,  om de periode totdat het nieuwe (motor) 
voertuig van gebruiker geleverd wordt te overbruggen. Voorwaarde is dat  bedrijf een carrosserie 
zal bouwen, aanpassen of herstellen in opdracht van gebruiker. 

1.4. Vervangend voertuig: Een vervangend voertuig is een motorvoertuig en/of trailer die door bedrijf 
ter beschikking aan gebruiker wordt gesteld, tegen kosten,  om de periode totdat het (motor) 
voertuig van gebruiker gerepareerd wordt te overbruggen. Voorwaarde is dat  bedrijf een 
carrosserie en/of chassis zal aanpassen, herstellen en/of repareren in opdracht van gebruiker 
aan de door gebruiker geleverd voertuig. 

 
 

 
ARTIKEL 1  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en 
andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huur/voorloopobject 
en het in verband daarmee verlenen van diensten door bedrijf, tenzij afwijking van deze algemene 
voorwaarden schriftelijk is overeengekomen. 
 
ARTIKEL 2 
2.1 Elk aanbod, waaronder nadrukkelijk elke offerte wordt verstaan, dat door bedrijf wordt gedaan, 
wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien het aanbod  een termijn voor aanvaarding inhoudt 
of anderszins uit het aanbod lijkt voort te vloeien dat zij onherroepelijk is. 
2.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf  geen termijn voor aanvaarding blijkt, dan 
is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig. 
2.3 Alhoewel bedrijf de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, 
waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) 
rechtsbetrekking tussen bedrijf en gebruiker kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren 
werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. 
Gebruiker kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens. 
 
ARTIKEL 3 
Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst 
overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden. 
 
ARTIKEL 4 
Gebruiker is gehouden al datgene te doen of na te laten wat een goed gebruiker behoort te doen of na 
te laten, hetgeen ondermeer inhoudt:  
A. dat gebruiker het gehuurde op geen andere wijze gebruikt dan voor het doel waarvoor gehuurde 
kennelijk dient;  
B. dat gebruiker, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  bedrijf, geen veranderingen of 
wijzigingen in het gehuurde aanbrengt;  
C. dat gebruiker, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  bedrijf, geen reclame of andere 
teksten aanbrengt op het gehuurde;  
D. dat gebruiker het gehuurde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bedrijf, op welke 
grond dan ook niet aan derden in gebruik afstaat;  
E. dat gebruiker alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het 
huurobject;  
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F. dat gebruiker het huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet 
anders is overeengekomen, tijdig het benodigde onderhoud voor behoud van de goede werking geeft.  
 
ARTIKEL 5  
5.1. Gebruiker is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in goede staat van 
onderhoud, bedrijfsklaar en zonder gebreken aan bedrijf af te geven.  
5.2. Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op een oplegger achter een truck is gebruiker 
verplicht om het gehuurde elke drie maanden, of na elke 30.000 km, aan te bieden aan het bedrijf 
voor controle en klein onderhoud. 
5.3. Gebruiker is verplicht, indien het een huurovereenkomst aangaande een oplegger of truck betreft, 
om het gehuurde voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van het APK keuringsbewijs aan te 
bieden aan bedrijf voor Apk keuring en eventueel groot onderhoud. Indien gebruiker hierbij in gebreke 
blijft, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van gebruiker.  
 
ARTIKEL 6 
6.1. Alle kosten van reparatie en herstel van schade of gebreken aan het gehuurde zijn voor rekening 
van gebruiker, tenzij die schade of gebreken het gevolg zijn van normale slijtage. Zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van bedrijf is het gebruiker niet toegestaan opdracht te geven 
tot reparatie of herstel. Gebruiker is verplicht eventuele schade en/of gebreken onmiddellijk aan bedrijf 
te melden.  
6.2. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het gehuurde, zet gebruiker het 
gebruik ervan niet voort dan na overleg met bedrijf. Laat gebruiker (tijdig) overleg met bedrijf na, dan 
komt of blijft schade als gevolg van een voortgezet gebruik voor rekening van gebruiker.  
 
ARTIKEL 7  
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van eventueel noodzakelijke vergunningen en 
naleving van wettelijke voorschriften ter zake van het gebruik van het gehuurde. Alle kosten, 
waaronder begrepen belastingen, in- en uitvoerrechten en registratiekosten, welke uit het gebruik van 
het gehuurde of het vervoer daarmee voortvloeien, zijn voor rekening van gebruiker, met dien 
verstande dat, voor zover de huurovereenkomst ziet op de huur van een truck.  
Het eurovignet bij de huurprijs niet standaard is inbegrepen en door bedrijf aan gebruiker ter 
beschikking zal worden gesteld tegen kostprijs. 
 
ARTIKEL 8  
8.1. Gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten, schaden en verlies van-, aan- of in verband met het 
gehuurde welke in het betreffende geval niet door een verzekering van bedrijf worden vergoed. 
8.2. In afwijking van het bepaalde in 8.1. is gebruiker, onafhankelijk van enige dekking van een 
verzekering van bedrijf, aansprakelijk voor alle kosten, boetes, schades, gederfde inkomsten en 
verdere (financiële) gevolge indien het motorvoertuig, ten gevolge van een overtreding van enige 
bepaling van de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de wegenverkeers- of andere wetgeving 
is gebruikt.  
8.3. Gederfde inkomsten worden berekend tegen de alsdan geldende, door bedrijf gehanteerde 
tarieven, zonder dat aangetoond behoeft te worden dat het motorvoertuig inmiddels aan een andere 
partij ter beschikking is gesteld 
  
 
ARTIKEL 9  
Bedrijf is steeds bevoegd om zich op de hoogte te (doen) stellen van de staat waarin het gehuurde 
zich bevindt en is gerechtigd daartoe eigendommen van gebruiker te (doen) betreden.  
 
ARTIKEL 10  
10.1. Indien derden ten opzichte van het gehuurde rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, 
zal gebruiker bedrijf daarvan terstond op de hoogte brengen en die derden terstond doen blijken van 
het eigendom van bedrijf. Indien het gehuurde door maatregelen van derden uit de macht van 
gebruiker mocht geraken, zal gebruiker het  bedrijf daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo 
nodig zelf voorzieningen daartegen treffen.  
10.2. A. Gebruiker verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het 
eigendom van het gehuurde door een doen of nalaten van bedrijf bij een derde kan (komen te) 
berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de 
betaling van hetgeen deze derde van bedrijf te vorderen heeft of mocht hebben.  
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B. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal gebruiker het gehuurde 
op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat gebruiker zich daarbij op enige retentie kan 
beroepen, doch niet eerder dan nadat gebruiker bedrijf onverwijld van het verzoek van de derde in 
kennis heeft gesteld, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van 
niet nakoming van de verplichtingen van bedrijf jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt 
de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als 
voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen 
locatie.  
C. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 van het Burgerlijk Wetboek 
geheel uit.  
 
ARTIKEL 11  
11.1 Het bedrijf is gerechtigd de overeenkomst met gebruiker zonder rechtelijke tussenkomst te 
ontbinden indien 
gebruiker enige uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of dreigende tekortkoming, één en 
ander onverminderd het recht van bedrijf schade te vorderen.  
11.2 Ingeval van ontbinding is bedrijf gerechtigd het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en zich het 
bezit van het gehuurde te verschaffen op de wijze die bedrijf goed dunkt. Gebruiker is alsdan verplicht 
ogenblikkelijk het gehuurde aan bedrijf ter beschikking te stellen.  
11.3 Bedrijf zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, gerechtigd 
zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, onverminderd het recht op vergoeding 
van de door hem geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst. 
 
ARTIKEL 12  
12.1 De aansprakelijkheid van bedrijf voor enige schade, direct of indirect, aan zaken of vermogen 
van gebruiker is nadrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade wordt mede (maar nadrukkelijk niet 
beperkt tot) begrepen gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband 
houdend met het niet kunnen realiseren van huurtermijnen en het afbreken van voorafgaande 
onderhandelingen. 
Onder zaken van de bedrijf wordt tevens begrepen lading, inventaris, schriftelijke bescheiden en 
waardepapieren. 
12.2 Uitsluitend voor zover bedrijf in een voorkomend geval door een rechtelijke instantie, ondanks de 
in 12.1 genoemde beperking, toch aansprakelijk mocht worden geacht, dan is de aansprakelijkheid 
van bedrijf uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag waarvoor de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar 
van bedrijf in dit geval uitkering doet. 
12.3 Deze aansprakelijkheidsbeperkingen van bedrijf zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is 
met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt 
door opzet of bewuste roekeloosheid van bedrijf of haar hoogste leidinggevend personeel. 
12.4 De gebruiker vrijwaart bedrijf tegen en stelt bedrijf schadeloos voor alle aanspraken van derden 
welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst 
samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen. 
 
 
ARTIKEL 13  
13.1. Indien het gehuurde een truck betreft, is deze door  bedrijf WA plus Casco verzekerd, conform 
het polisblad en de polisvoorwaarden, die bij bedrijf opvraagbaar zijn en normaal gesproken aanwezig 
zijn in het gehuurde.  
13.2. Indien het gehuurde een oplegger betreft, zorgt gebruiker dat het gehuurde gedurende de duur 
van de overeenkomst afdoende WA verzekerd is (via het trekkend voertuig) tegen aansprakelijkheid 
jegens derden. Gebruiker is gehouden, op eerste verzoek van bedrijf, de polissen van de betreffende 
verzekeringen te overleggen. Het casco gedeelte wordt door bedrijf verzekerd. 
13.3. De gebruiker  heeft een eigen risico van € 1.500,00 per gebeurtenis, per verzekering. 
.  
 
ARTIKEL 14 
14.1 Prijzen gelden exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door bedrijf schriftelijk anders wordt 
vermeld. 
14.2 Indien na het doen van een aanbod door bedrijf of na de totstandkoming van een overeenkomst 
en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden 
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de prijzen van welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag bedrijf de prijs 
overeenkomstig aanpassen.  
14.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van de gebruiker verrichte aanvullingen en/of 
wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de gebruiker. 
14.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door gebruiker op verzoek van de gebruiker 
een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van 
de gebruiker een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt. 
14.5 De gebruiker dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na 
ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten. 
 
 ARTIKEL 15  
15.1 Al het ingevolge de huurovereenkomst verschuldigde zal door gebruiker binnen veertien dagen 
na ontvangst van de factuur van bedrijf, zonder enig recht op korting, verrekening of 
schuldvergelijking, worden voldaan.  
15.2 Gebruiker verleent door ondertekening van de overeenkomst tot wederopzegging machtiging aan 
bedrijf om van zijn bankrekening tevens op de vervaldag het uit het hoofde van deze overeenkomst 
verschuldigde over te schrijven en zal daartoe voor voldoende saldo op zijn rekening zorgdragen.  
15.3 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de 
gebruiker tegelijkertijd intreedt, indien: 
a. de gebruiker een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, 
haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand 
overgaat; 
b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de gebruiker wordt gelegd; 
c. de gebruiker haar onderneming, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, 
aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet. 
15.4. Gebruiker zal van rechtswege in verzuim zijn door het enkele verloop van de hiervoor gestelde 
termijn van veertien dagen. Indien gebruiker in verzuim is, zal een rente verschuldigd zijn van 1,5% 
van het factuurbedrag per maand waarin volledige betaling van het factuurbedrag en eventuele rente 
over dit factuurbedrag uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand telt. 
Indien gebruiker in verzuim is zal tevens verschuldigd zijn het bedrag van alle kosten, zowel in- als 
buiten-rechte gemaakt, ter inning van het door hem verschuldigde, alsmede de rente over dat bedrag, 
met een minimum van 15% van het verschuldigde factuurbedrag. 
15.5. Door de gebruiker gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde 
kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de verschuldigde vergoeding. 

 
 ARTIKEL 16  
Alle geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beoordeeld 
door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht op basis van Nederlands recht. 
 
 
 
 

 

Groeneweg 27  

3981 CK Bunnik  

030 65 64 700  

www.josmulder.nl 

KVK nr:30078322 
 

 

 

 

 
 
  

http://www.josmulder.nl/

