ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST (versie 003)

1.
1.1.

Definities
"Garant": de natuurlijke persoon (of personen) of rechtspersoon (of rechtspersonen) die in de Overeenkomst wordt of worden
aangeduid als garant.

1.2

"Huurder": de natuurlijke persoon (of personen) of rechtspersoon (of rechtspersonen) die met RTFS de Overeenkomst is of zijn
aangegaan.

1.3.

"Object": de zaak of zaken die in de Overeenkomst nader wordt of worden omschreven als onderwerp van de Overeenkomst.
Indien in de Overeenkomst en/of deze voorwaarden sprake is van het "Object", dan wordt zowel iedere zaak afzonderlijk als de
zaken gezamenlijk bedoeld, tenzij uit de tekst van de Overeenkomst of deze voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit.

1.4.

"Overeenkomst": de huurovereenkomst die tussen RTFS en de Huurder is aangegaan.

1.5.

“Renault Service Partner”: de Renault Service Partner die in beginsel ten behoeve van Huurder de in de Overeenkomst en
deze voorwaarden bedoelde diensten met betrekking tot reparatie en onderhoud zal verrichten;

1.6.

"RTFS": VFS Financial Services B.V., gevestigd te Beesd (of haar opvolgers onder algemene of bijzondere titel), handelend
onder de naam Renault Trucks Financial Services.

1.7.

Looptijd van de Overeenkomst
De Overeenkomst vangt aan bij de ingangsdatum en eindigt op de einddatum, zoals aangegeven op de Overeenkomst.

2.
2.1.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst van een of meer bepalingen van deze
voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Deze voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de
Overeenkomst en waar in deze voorwaarden wordt gesproken over de Overeenkomst zullen daaronder de bepalingen in deze
voorwaarden worden begrepen.

2.2.

Verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek of enige andere wetsbepaling zijn verwijzingen naar wetsbepalingen zoals die van tijd
tot tijd kunnen worden gewijzigd.

3.
3.1.

Aflevering
Huurder verklaart het Object in goede staat te hebben ontvangen. RTFS is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als
gevolg van of anderszins verband houdt met vertraging in de aflevering en/of installatie van het Object.

3.2.

Na levering van het Object mag Huurder geen aanpassingen aan het Object aanbrengen zonder toestemming van RTFS.

3.3.

Accessoires.
Niet in de huurprijs begrepen kosten van door RTFS goedgekeurde aanpassingen, zullen door Huurder rechtstreeks met
leverancier verrekend worden. Deze accessoires mogen aan het einde van de looptijd van de overeenkomst verwijderd
worden op voorwaarde dat hierdoor het Object niet aangetast wordt in waarde of gebruik; dit ter beoordeling van RTFS.

3.4.

Huurder verklaart dat de garantie ter zake van het geleverde Object tussen hem en de leverancier en/of fabrikant naar
genoegen is geregeld en dat RTFS nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk zal worden gesteld ter zake van een klacht,
betrekking hebbende op het Object.
Huurder verklaart voorts alle garantierechten ter zake van het geleverde Object over te dragen aan RTFS.

4.

Economisch belang
RTFS behoudt zowel de juridische eigendom als ook het volledige economische belang van het Object en Huurder verkrijgt
slechts het gebruiksrecht hiervan. Huurder zal derhalve geen (overheids)premies claimen welke betrekking hebben op het
Object.
Indien door toedoen of nalaten van Huurder RTFS het recht op premies geheel of gedeeltelijk verliest, ofwel RTFS reeds
uitgekeerde premie(s) geheel of gedeeltelijk moet restitueren, zal Huurder op eerste verzoek RTFS schadeloos stellen. Indien,
ondanks het hiervoor bepaalde, Huurder om welke reden dan ook, een (overheids)premie met betrekking tot het Object
verkrijgt, zal Huurder deze premie onmiddellijk aan RTFS voldoen.

5.
5.1.

Eigendom
Het is Huurder verboden het Object te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan een derde
ter beschikking te stellen. Het is Huurder verboden het Object in het buitenland te registreren.

5.2.

Huurder zal ervoor zorg dragen dat het Object door natrekking, vermenging of zaakvorming zijn zelfstandigheid niet verliest.

5.3.

Huurder verplicht zich het Object als een goed huisvader te gebruiken en zal het Object zorgvuldig en op vakkundige wijze
(doen) gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het Object overeenkomstig de technische specificaties geschikt
is. Huurder of degene(n) die door Huurder is (zijn) gemachtigd dient (dienen) aan de door de Nederlandse wetgeving gestelde
eisen te voldoen.
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6.
6.1.

Risico
Het risico voor het Object is vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst voor Huurder.

6.2.

Indien Huurder om wat voor reden ook geen gebruik kan maken van het Object gedurende de looptijd van de Overeenkomst,
dan draagt RTFS voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen enkele aansprakelijkheid. Huurder blijft alsdan
gehouden om aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, te voldoen. Huurder zal nimmer enige verplichting
onder de Overeenkomst kunnen opschorten of verrekenen of de geldigheid van de verplichtingen onder de Overeenkomst
kunnen aantasten op grond van een gebrek aan het Object of een andere aangelegenheid die verband houdt met het Object.

7.
7.1.

Aansprakelijkheid/overmacht
Huurder vrijwaart RTFS voor alle aanspraken van derden ter zake van schade welke wordt veroorzaakt c.q. geleden als
gevolg van het gebruik van het Object.

7.2.

RTFS is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde goederen en personen.

7.3.

Huurder is bovendien zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor en zal derhalve voldoen alle kosten, zoals registratie,
belastingen, heffingen, etc. welke samenhangen met het gebruik van het Object. Onder geen beding zijn deze kosten te
verhalen op RTFS. De kosten waarvan contractueel is overeengekomen dat deze in de huurprijs zijn inbegrepen vallen buiten
dit artikel.

7.4.

RTFS is niet gehouden Huurder vervangend vervoer aan te bieden of het transport van het vervoerde te verzorgen, noch
heeft Huurder recht op vergoeding van de kosten van vervangend vervoer.

7.5.

RTFS is ten opzichte van Huurder uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het Object, waaraan door RTFS werkzaamheden
zijn verricht, indien en voorzover deze schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van
de Overeenkomst door RTFS.

7.6.

De aansprakelijkheid van RTFS overeenkomstig artikel 7.5. is beperkt tot maximaal de dagwaarde van het Object, tenzij
Huurder aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, dan wel opzet aan de zijde van RTFS.

8.
Reparatie en onderhoud
Indien reparatie en onderhoud niet expliciet zijn inbegrepen, gelden de artikelen 8.1 tot en met 8.3.
8.1.

De huurprijs is exclusief reparatie en onderhoud. Huurder verplicht zich het Object in goede staat van onderhoud te houden
en overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken.

8.2.

Huurder dient de Renault Service Partner tijdig in staat te stellen de werkzaamheden aan het Object overeenkomstig het
onderhoudsschema uit te voeren en het Object daartoe op de overeengekomen tijdstippen ter beschikking van de dealer te
stellen en te houden.

8.3.

Huurder verplicht zich, in het geval dat een algemene periodieke keuring van het Object wettelijk verplicht is, de in het rapport
van keuring geconstateerde gebreken direct door een erkend bedrijf deugdelijk te laten repareren en indien RTFS zulks wenst
de betreffende rapporten respectievelijk nota's van uitvoering terstond aan RTFS ter inzage te geven.

Indien reparatie en onderhoud ingevolge de Overeenkomst zijn inbegrepen gelden de artikelen 8.4 tot en met 8.23 (alsmede de
artikelen 9 en 10).
8.4.

RTFS is verplicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als een goed huisvader zorg te (laten) dragen voor het Object
waaraan de werkzaamheden worden verricht.

8.5.

Ten aanzien van reparatie en onderhoud zijn de navolgende werkzaamheden inbegrepen:
a
het uitvoeren van de door de importeur/fabrikant voorgeschreven onderhouds- en controlebeurten;
b
reparaties als gevolg van slijtage bij normaal, zorgvuldig gebruik;
c
het uitvoeren van APK-keuringen (inclusief legeskosten) en de wettelijk voorgeschreven (her)ijking van de tachograaf;
beide mits in combinatie met een grote onderhoudsbeurt;
d
het behandelen tegen corrosie overeenkomstig de voorwaarden voor cabinegarantie;
e
reparatie en vervanging van door Renault Trucks geleverde accu's;
f
service- en/of takelwagens naar de dichtstbijzijnde Renault Service Partner en starthulp onderweg ten behoeve van
Huurder;
g
de werkzaamheden zoals in de Overeenkomst nader omschreven, een en ander inclusief levering van de benodigde
onderdelen en materialen.

8.6.

Indien het Object is uitgerust met een PTO-installatie en/of een Euro 5 EEV motor en/of een Renault Trucks Opti Brake en/of
Renault Trucks motorrem dienen deze verplicht in de Overeenkomst te worden opgenomen. Uitzondering vormt een PTOinstallatie ten behoeve van de besturing van één of meerdere voor- en/of naloopassen, deze zal niet nader worden
omschreven in de Overeenkomst.
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8.7.

Uitgesloten van reparatie en onderhoud als bedoeld in 8.5. zijn:
a
herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van nalatigheid aan de zijde van Huurder;
b
herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van het Object, waaronder onder andere wordt
verstaan:
gebruik voor andere dan de overeengekomen gebruiksdoeleinden;
onjuiste belading of overbelading (weeg- en vrachtbrieven worden op eerste verzoek van RTFS overlegd);
gebruik van verkeerde of besmette en/of vergiftigde brandstoffen en oliën;
ondeskundige besturing of gebruik.
c
kosten van reparaties ten gevolge van alle van buitenaf komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld aanrijdingschades,
verkeersongevallen, brand en blikseminslag;
d
kosten van reparaties aan chroomwerk, glas, cabine-afwerking en herstelkosten van lakschade ontstaan door steenslag
of beschadigingen;
e
herstelwerkzaamheden aan het chassis ten gevolge van gebreken in de opbouw;
f
kosten van reparatie, onderhoud, vervanging van de banden en uitlijning van de wielen;
g
kosten van reparatie en onderhoud aan de opbouw;
h
het tussen twee verversingen op peil houden van olie, koelvloeistof en antivriesmiddel;
i
kosten van vervanging van gloeilampen, zekeringen en ruitenwisserbladen;
j
kosten van onderhoud en reparaties aan, of ten gevolge van, alle niet af-fabriek geleverde uitrusting, zoals accessoires,
radio, mistlampen, etc;
k
kosten van reparatie en onderhoud van de Renault Trucks Retarder of andere type retarders;
l
kosten van reparatie en onderhoud van de koppeling t.b.v. getrokken materieel; koppelschotel (in- of exclusief centrale
smering, eventueel hef- of schuifbaar) of aanhangwagenkoppeling (standaard, onderbouwkoppeling, VBG);
m
kosten van reparatie en onderhoud van de laadklep (in- of exclusief centrale smering, eventueel kantel of
onderschuifbaar), laadklepaccu’s en laadinrichting;
n
kosten van reparatie en onderhoud van de standkachel (lucht of water) en/of Renault ADR uitrusting en/of hydraulische
pomp en/of koelmachine;
o
kosten van wettelijke ADR keuring
p
kosten van reparatie en onderhoud van extra’s zoals de koelkast (in lade), magnetron, stand airco (Waeco),
xenon/koplampsproeiers, Optifleet, secundair informatie display, Alarm B3 (incl. keuring / SCM certificering),
Bijrijdersstoel easy access, statische bochtverlichting, Departure Warning, Adaptive Cruise Control en Camera systeem
(frontzicht en/of zijzicht en/of achteruitrijsysteem/systemen), ECO Cruise;
q
kosten van reparatie en onderhoud van de niet af-fabriek geleverde mid-lift as en/of voor/naloopas;
r
door RTFS, derden of Renault Service Partner gemaakte kosten van overwerk inzake reparaties en/of onderhoud ten
behoeve van Huurder;
s
door RTFS, derden of Renault Service Partner gemaakte reis- en verblijfskosten ten behoeve van Huurder.

8.8.

Banden.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van reparatie, onderhoud en/of vervanging van banden van het Object zijn
inbegrepen, dan vervalt artikel 8.7.f. en zal RTFS voor het volgende zorg (laten) dragen:

plaatsing van nieuwe A-merk banden en/of BANDAG banden ingeval de profieldiepte kleiner is dan 2 mm;

alle nodige wisselingen van wielposities;

alle herstellingen en vulkanisatie van de banden;

demontage / montage van de wielen en de banden;

balanceren van voorwielen en uitlijnen van voortrein;

vervanging van ventielen en verlengstukken;

uitvoering van pechservice in binnen- en buitenland (indien aangegeven);

afvoeren van schrootbanden (milieu heffing).
Bovengenoemde werkzaamheden dienen doordeweeks plaats te vinden tussen 8.00 uur en 18.00 uur en zaterdag tussen
8.00 uur en 12.00 uur.
Inbegrepen zijn werkzaamheden als gevolg van vroegtijdige uitval van banden (kapot gereden banden) met uitzondering van
werkzaamheden welke het gevolg zijn van schade bij ongeval (verzekeringsgeval), vandalisme, brand of diefstal.
Bij een niet meer te herstellen band wordt deze vervangen en zal RTFS het nog aanwezige percentage profieldiepte aan
Huurder in rekening brengen op basis van de dan geldende marktprijzen. RTFS behoudt zich het recht voor om bij een, naar
de mening van RTFS, excessief aantal vroegtijdig uitgevallen banden, na kennisgeving voortaan het nog aanwezige
percentage profieldiepte volgens bovenstaande methode in rekening te brengen.
Op het einde van de Overeenkomst dienen de banden gezamenlijk, inclusief indien aanwezig bij aanvang de reserveband,
minimaal 40% en maximaal 60% profieldiepte te hebben. Wanneer de profieldiepte meer dan 60% bedraagt dan zal RTFS het
verschil tussen het aanwezige restprofiel en 60% aan cliënt in rekening brengen op basis van de dan geldende marktprijzen.
Het is cliënt niet toegestaan het Object te gebruiken:

bij andere wegcondities of andere uitgangspunten dan in de Overeenkomst opgenomen;

met een of meer banden waarvan de bandenspanning niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant.

8.9.

Opbouw.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van reparatie en onderhoud van de in de Overeenkomst nader omschreven opbouw
zijn inbegrepen, dan vervalt artikel 8.7.g. en zal RTFS zorg (laten) dragen voor reparatie en onderhoud van de in de
Overeenkomst nader omschreven opbouw.
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8.10.

Olie, koelvloeistof en antivriesmiddel
Indien volgens de Overeenkomst het tussen twee verversingen op peil houden van olie, koelvloeistof en antivriesmiddel zijn
inbegrepen, dan vervalt artikel 8.7.h voor de in de Overeenkomst inbegrepen vloeistoffen en zal RTFS zorg (laten) dragen
voor de uit te voeren werkzaamheden.

8.11.

Gloeilampen, zekeringen en ruitenwisserbladen.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van vervanging van gloeilampen, zekeringen en/of wisserbladen zijn inbegrepen,
dan vervalt artikel 8.7.i. voor de in de Overeenkomst inbegrepen opties en zal RTFS zorg (laten) dragen voor de uit te voeren
werkzaamheden.

8.12.

Renault Trucks geleverde accessoires.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van reparatie en onderhoud van Renault Trucks geleverde accessoires zijn
inbegrepen, dan zal RTFS zorg (laten) dragen voor reparatie en onderhoud van de in de Overeenkomst nader omschreven
accessoires

8.13.

Retarder.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van reparatie en onderhoud van de Renault Trucks Retarder of een ander type
retarder zijn inbegrepen, dan vervalt artikel 8.7.k. uitsluitend voor de in de Overeenkomst inbegrepen componenten en zal
RTFS zorg (laten) dragen voor reparatie en onderhoud van de in de Overeenkomst nader omschreven retarder.

8.14.

Koppeling t.b.v. getrokken materieel.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van reparatie en onderhoud van een koppelschotel (in- of exclusief centrale smering,
eventueel hef- of schuifbaar) of aanhangwagenkoppeling (standaard, onderbouwkoppeling of VBG) zijn inbegrepen, dan
vervalt artikel 8.7.l. uitsluitend voor de in de Overeenkomst inbegrepen koppeling en zal RTFS zorg (laten) dragen voor
reparatie en onderhoud van het in de Overeenkomst nader omschreven koppeling component.

8.15.

Laadklep.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van reparatie en onderhoud van de laadklep (in- of exclusief centrale smering,
eventueel kantel of onderschuifbaar), en/of laadklepaccu’s en/of laadinrichting zijn inbegrepen, dan vervalt artikel 8.7.m.
uitsluitend voor de in de Overeenkomst inbegrepen componenten en zal RTFS zorg (laten) dragen voor reparatie en
onderhoud van de in de Overeenkomst nader omschreven laadklepcomponenten.

8.16.

Standkachel, ADR, hydraulische pomp en koelmachine.
Indien volgens de overeenkomst kosten van reparatie en onderhoud van de standkachel (lucht of water) en/of Renault ADR
uitrusting en/of hydraulische pomp en/of koelmachine zijn inbegrepen, dan vervalt artikel 8.7.n uitsluitend voor de in de
Overeenkomst inbegrepen componenten en zal RTFS zorg (laten) dragen voor reparatie en onderhoud van de in de
Overeenkomst nader omschreven componenten.

8.17.

ADR keuring.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van de ADR keuring zijn inbegrepen, dan vervalt artikel 8.7.o en zal RTFS zorg
(laten) dragen voor de kosten van de ADR keuring.

8.18.

Extra’s.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van reparatie en onderhoud van de koelkast (in lade), magnetron, stand airco
(Waeco), xenon/koplampsproeiers, Optifleet, secundair informatie display, Alarm B3 (incl. keuring / SCM certificering),
Bijrijdersstoel easy access, statische bochtverlichting, Departure Warning, Adaptive Cruise Control en Camera systeem
(frontzicht en/of zijzicht en/of achteruitrijsysteem/systemen), ECO Cruise zijn inbegrepen, dan vervalt artikel 8.7.p. uitsluitend
voor de in de Overeenkomst inbegrepen extra’s en zal RTFS zorg (laten) dragen voor reparatie en onderhoud van de in de
Overeenkomst nader omschreven extra’s.

8.19.

Mid-lift of voor- en naloopas.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van reparatie en onderhoud van de niet af-fabriek geleverde mid-lift as en/of voor- en
naloopas zijn inbegrepen, dan vervalt artikel 8.7.q. uitsluitend voor de in de Overeenkomst inbegrepen Mid-lift as of voor- en
naloopas en zal RTFS zorg (laten) dragen voor reparatie en onderhoud van de in de Overeenkomst nader omschreven
as(sen).

8.20.

Overwerk ten behoeve van reparaties.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van overwerk op reparaties zijn inbegrepen dan vervalt artikel 8.7.r. uitsluitend
voor overwerk t.b.v. reparaties en zullen de kosten van overwerk van reparatie die binnen artikel 8.5. vallen door RTFS
worden vergoed. Kosten van overwerk op banden zijn niet inbegrepen.

8.21.

Overwerk ten behoeve van onderhoud.
Indien volgens de Overeenkomst kosten van overwerk op onderhoud zijn inbegrepen dan vervalt artikel 8.7.r.. uitsluitend voor
overwerk t.b.v. onderhoud en zullen de kosten van overwerk van onderhoud die binnen artikel 8.5. vallen door RTFS worden
vergoed. Kosten van overwerk op banden zijn niet inbegrepen.
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8.22.

Reparatie- en onderhoudsadres.
Huurder verplicht zich reparatie en onderhoud aan het Object te laten uitvoeren bij de op de Overeenkomst vermelde Renault
Service Partner. Voor het uitvoeren van preventief onderhoud dient Huurder het Object tenminste eenmaal per service
interval, zoals op de Overeenkomst staat vermeld, aan de Renault Service Partner aan te bieden op een in overleg met de
Renault Service Partner vast te stellen tijdstip.

8.23.

Uitzondering.
Ingeval een reparatie en/of onderhoud in een andere werkplaats dan die van de Renault Service Partner noodzakelijk is, zal
dit slechts mogen gebeuren na toestemming van de Renault Service Partner. RTFS zal in dit geval de door Huurder betaalde
kosten vergoeden mits en voor zover deze betrekking hebben op de in artikel 8.5. vermelde werkzaamheden. Vergoeding zal
geschieden op basis van de prijzen zoals deze op dat moment gelden bij de Renault Service Partner doch nooit meer dan de
werkelijk gemaakte kosten.
De Renault Service Partner behoudt het recht reparatie en/of onderhoud door de werkplaats van de Renault Service Partner
uit te voeren, ook als daarvoor repatriëring naar Nederland nodig is (RTFS zal in dit geval de repatriëringkosten vergoeden).

9.

Verplichtingen Huurder (indien ingevolge de Overeenkomst reparatie en onderhoud zijn inbegrepen en artikelen 9.9
en 9.10 zijn ook van toepassing indien in de Overeenkomst een maximaal aantal kilometers is aangegeven)

9.1.

Huurder dient de Renault Service Partner tijdig in staat te stellen de werkzaamheden aan het Object overeenkomstig het door
de fabrikant voorgeschreven onderhoudsschema uit te laten voeren en het Object daartoe op de overeengekomen tijdstippen
ter beschikking van de Renault Service Partner te stellen en te houden.

9.2.

Huurder dient ook alle werkzaamheden die buiten het kader van de Overeenkomst aan het Object moeten worden verricht
door de Renault Service Partner te laten uitvoeren.

9.3.

Het is Huurder en/of derden slechts toegestaan werkzaamheden aan het Object uitvoeren na voorafgaande toestemming van
de Renault Service Partner.

9.4.

Met inachtneming van de toepasselijke voorschriften dient Huurder er voor zijn rekening voor zorg te dragen dat er steeds
voldoende olie, koelvloeistof en antivriesmiddel in de daarvoor bestemde ruimten in het Object aanwezig zijn. Tevens dient
Huurder steeds de bandenspanning op peil te houden en indien nodig de wielmoeren na te trekken.

9.5.

Huurder dient er op toe te zien dat de bestuurder van het Object de deskundigheid en lichamelijke en geestelijke conditie
bezit die voor het zorgvuldig besturen van het Object noodzakelijk zijn.

9.6.

Indien de bestuurder het Object ondeskundig of onzorgvuldig behandelt, dient Huurder op eerste verzoek van RTFS zorg te
dragen voor de vervanging van de desbetreffende bestuurder, op straffe van ontbinding van de Overeenkomst op dezelfde
wijze als bepaald in artikel 19 (Terugname/Ontbinding).

9.7.

Huurder dient er op toe te zien dat alle door fabrikant voorgeschreven (technische) instructies worden gerespecteerd, inclusief
maar niet beperkend tot alle voorschriften gerelateerd aan brandstoffen, oliën en andere vloeistoffen. Het is Huurder niet
toegestaan een andere dan in de chauffeurshandleiding genoemde brandstofkwaliteit te gebruiken, behalve indien het
zwavelgehalte kleiner is.

9.8.

Indien in de uitgangspunten iets wijzigt, zal Huurder RTFS hieromtrent terstond informeren. Een wijziging kan een aanpassing
van het reparatie- en onderhoudstarief tot gevolg hebben.

9.9.

Om controle van de gereden kilometers en de toerentallen mogelijk te maken dient het Object voor rekening van Huurder te
zijn uitgerust met een goed werkende uren-, kilometer- en/of naafteller en een goed werkende, registrerende tachograaf,
waarvan de schijven op eerste verzoek van RTFS aan RTFS ter inzage moeten worden gegeven.

9.10.

Een defect aan de tachograaf, uren-, kilometer- en/of naafteller dient zo spoedig mogelijk door Huurder aan RTFS te worden
gemeld en onverwijld te worden hersteld.

9.11.

In verband met het uitvoeren van controle zal het Object op eerste verzoek van RTFS voor rekening van Huurder worden
uitgerust met al hetgeen daarvoor nodig of nuttig kan zijn, waaronder bijvoorbeeld een blokteller.

10.
10.1.

Prijzen (indien ingevolge de Overeenkomst reparatie en onderhoud zijn inbegrepen)
De ingecalculeerde prijzen en tarieven voor reparatie en onderhoud, hierna te noemen "de prijzen" zijn gebaseerd op het
loon- en prijsniveau, alsmede de wettelijke kosten, zoals deze gelden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

10.2.

RTFS heeft het recht eenmaal per jaar, telkens met ingang van de maand april, de overeengekomen prijzen te indexeren.
Deze indexering vindt plaats op basis van de indexcijfers van januari voorafgaande aan de indexering.
De indexering vindt plaats overeenkomstig de navolgende indexeringsformule:
A = ( Pw x L/Lo + Pm x O/Oo + Po x S/So ) Ao
Aan de letters worden de volgende betekenissen toegekend.
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Ao =

De prijs op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst of, indien reeds eerder
is geïndexeerd, de meest recente prijs.

A

=

De prijs na indexering.

L

=

Het indexcijfer van het werkplaatstarief van alle door Renault Trucks Nederland in
Nederland
erkende Renault Service Partners in de maand januari voorafgaand aan de datum van indexering.

Lo =

Het indexcijfer van het werkplaatstarief van alle door Renault Trucks Nederland in Nederland erkende Renault
Service Partners zoals vermeld in de Overeenkomst of indien eerder is geïndexeerd, in de maand januari van het
kalenderjaar voorafgaand aan de datum van indexering.

O

Het indexcijfer van de door Renault Trucks Nederland geleverde onderdelen in de
maand januari voorafgaand aan de datum van indexering.

=

Oo =

Het indexcijfer van de door Renault Trucks Nederland geleverde onderdelen zoals
vermeld in de Overeenkomst of, indien eerder is geïndexeerd, in de maand januari van het
kalenderjaar voorafgaand aan de datum van indexering.

S=

Het indexcijfer van de olie- en smeermiddelen van alle door Renault Trucks Nederland in Nederland erkende
Renault Service Partners in de maand januari voorafgaand aan de datum van indexering.

So =

Het indexcijfer van de olie- en smeermiddelen van alle door Renault Trucks Nederland
in Nederland erkende
Renault Service Partners zoals vermeld in de Overeenkomst of, indien eerder is geïndexeerd, in de maand januari
van het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van indexering.

Pw =

Percentage werkplaats(tarief) zoals vermeld in de Overeenkomst.

Pm =

Percentage onderdelen zoals vermeld in de Overeenkomst.

Po =

Percentage olie- en smeermiddelen zoals vermeld in de Overeenkomst.

RTFS zal cliënt voorafgaand aan de indexering in kennis stellen van de gewijzigde prijzen. De werkplaats-, olie- en
smeermiddelentarieven en de Renault Trucks onderdelenindex zijn te allen tijde bij RTFS opvraagbaar.
10.3.

RTFS is gerechtigd eventuele wijzigingen in de wettelijke kosten tijdens de duur van de Overeenkomst aan cliënt door te
berekenen. Het niet onmiddellijk doorberekenen van bedoelde wijzigingen laat het recht van RTFS deze wijzigingen op een
later moment dan wel bij de afrekening door te berekenen onverlet.

10.4.

De prijzen zijn geldig op voorwaarde dat alle werkzaamheden overeenkomstig het door de fabrikant voorgeschreven
onderhoudsschema bij de Renault Service Partner (of met diens toestemming bij een andere Renault Service Partner) zullen
worden uitgevoerd.

10.5.

Minimaal één maal per jaar zal RTFS Huurder verzoeken een opgave te doen van de kilometerstand van het Object.
Verrekening van meer gereden kilometers zal geschieden aan de hand van de kilometeropgave van Huurder. Verrekening
van minder verreden kilometers zal geschieden aan het einde van de Overeenkomst. Indien RTFS constateert dat Huurder op
enig moment, naar de mening van RTFS, significant meer of minder kilometers heeft gereden dan het overeengekomen
kilometrage is RTFS gerechtigd de Overeenkomst aan te passen.
Indien het Object is voorzien van een PTO-installatie zal afrekening over het werkelijke aantal draaiuren plaatsvinden conform
het hiervoor gestelde. Afrekening vindt plaats met behulp van een voor rekening van Huurder aangebrachte urenteller die
automatisch ingeschakeld wordt als de PTO werkt.

11.
Verzekering
Indien verzekering niet expliciet is inbegrepen gelden de artikelen 11.1 tot en met 11.6.
11.1.

Huurder zal gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst voor eigen rekening zorgdragen voor een WA en CASCO
verzekering bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij betreffende de risico's met betrekking tot het Object.

11.2.

In geval van schade, diefstal of verlies van het Object is Huurder verplicht dit binnen 24 uur aan RTFS te melden.

11.3.

RTFS is vrij de aan haar uitgekeerde verzekeringspenningen aan te wenden om het Object te laten herstellen, dan wel aan
Huurder de kosten van herstel terug te betalen indien Huurder deze kosten inmiddels al had voldaan, dan wel deze
verzekeringspenningen te verrekenen met hetgeen door Huurder uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd aan RTFS.

11.4.

RTFS behoudt zich het recht voor om, voorzover zij zulks noodzakelijk acht, de nodige maatregelen te nemen teneinde het
Object deugdelijk en afdoende te verzekeren, zulks voor rekening van Huurder.
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11.5.

RTFS zal in de polis de een leaseclausule laten opnemen, waarin wordt bevestigd dat het de verzekeringsmaatschappij
bekend is dat het verzekerde object toebehoort aan RTFS, dat RTFS een pandrecht heeft op alle verzekeringsuitkeringen, dat
uitkeringen uit hoofde van de verzekering zullen worden gedaan aan RTFS, dat de dekking ten opzichte van RTFS niet
worden beperkt of beëindigd zonder mededeling daarvan aan RTFS, en dat ingeval van wanbetaling door Huurder RTFS
hiervan direct op de hoogte wordt gesteld.

11.6.

Huurder zal aan RTFS een afschrift van de polis verstrekken en voorts op eerste verzoek van RTFS bewijs van
premiebetaling verstrekken. Indien de polis jaarlijks wordt verland, dient Huurder telkens een kopie polis aan RTFS te
verstrekken.

Indien verzekering ingevolge de Overeenkomst is inbegrepen gelden de artikelen 11.7 tot en met 11.14.
11.7.

Dekking.
RTFS zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst het Object verzekeren met een WA dekking op basis van de WAM
(Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) en een Casco dekking op basis van volledige casco. Het WA-risico voor een oplegger/
aanhangwagen en/of wissellaadbak in ontkoppelde respectievelijk afgezette toestand is voor rekening van Huurder, voorzover
het WA-risico niet onder de WAM valt.

11.8.

Verzekeringscondities.
De verzekerde condities zijn van toepassing zoals vermeld in de Overeenkomst en op het polisblad en bijbehorende
polisvoorwaarden.

11.9.

Schade.
Ingeval van schade dient Huurder:

dit direct te melden aan RTFS door middel van een aanrijdingsformulier;

de aanwijzingen van RTFS en/of de verzekeringsmaatschappij stipt op te volgen;

zich te onthouden van onderhandelingen respectievelijk het doen van toezeggingen, welke het belang van RTFS en/of
de verzekeringsmaatschappij kunnen schaden;

te zorgen voor de benodigde processen-verbaal, welke van belang kunnen zijn voor de afwikkeling van de schade.

11.10.

Nalatigheid.
Schaden voor RTFS welke een gevolg zijn van het niet goed nakomen van verplichtingen door Huurder zijn voor rekening
Huurder.

11.11.

Plaats van herstel.
Het herstel van schaden zal alleen verzorgd kunnen worden door een door RTFS goedgekeurde instelling.

11.12.

Onherstelbare schade/Renault Zekerheids Dekking.
Indien en zodra het Object zodanig beschadigd mocht geraken dat herstel naar het oordeel van RTFS technisch niet mogelijk
dan wel economisch niet verantwoord is, zal de Overeenkomst automatisch zijn beëindigd; Huurder zal aan RTFS alsdan de
door RTFS geleden schade, voor zover niet door de verzekering gedekt, vergoeden. Indien er sprake is van dekking met
Renault Zekerheids Dekking zal de door Huurder aan RTFS te vergoeden schade uit hoofde van dit artikel door de
verzekering worden gedekt.

11.13.

Wijziging verzekeringspremie.
RTFS is gerechtigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst eventuele wijzigingen van de verzekeringspremie en/of eigen
risicobedragen met de Huurder te verrekenen. Het niet onmiddellijk doorberekenen van bedoelde wijzigingen laat het recht
van RTFS deze wijzigingen op een later moment dan wel bij de afrekening door te berekenen onverlet. Eventuele verhoging
van de verzekeringspremie of verhoging van eigen risicobedragen door assuradeuren als gevolg van een slecht
schadeverloop worden direct aan de Huurder berekend.

11.14.

Voortijdige beëindiging.
Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst het risico of het schadeverloop, naar het oordeel van RTFS, daartoe
aanleiding geeft kan RTFS de verzekering van het Object voortijdig beëindigen. Huurder is dan verplicht zelf voor een
WA/Casco verzekering van het Object bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij zorg te dragen.

12.
Motorrijtuigenbelasting
Indien motorrijtuigenbelasting niet expliciet is inbegrepen geldt artikel 12.1.
12.1.

De huurprijs is exclusief motorrijtuigenbelasting. Huurder zal er zorg voor dragen dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst
de verschuldigde motorrijtuigenbelasting door hem zal worden voldaan.

Indien motorrijtuigenbelasting ingevolge de Overeenkomst is inbegrepen geldt artikel 12.2.
12.2.

De ingecalculeerde motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op de uitgangspunten zoals vermeld op de Overeenkomst. Indien
één of meerdere van de op de Overeenkomst genoemde uitgangspunten wijzigt en/of het bedrag van de
motorrijtuigenbelasting wijzigt, dan is RTFS gerechtigd het hierdoor ontstane verschil in de motorrijtuigenbelasting te
verrekenen met Huurder. Het niet onmiddellijk doorberekenen van bedoelde wijzigingen laat het recht van RTFS deze
wijzigingen op een later moment dan wel bij de afrekening door te berekenen onverlet.
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13.
13.1.

Betaling
De tussen partijen overeengekomen termijnbetalingen zijn door Huurder verschuldigd uiterlijk op de overeengekomen
vervaldatum van de respectievelijke termijnbedragen en Huurder verklaart deze termijnbedragen zonder korting of
compensatie te zullen voldoen.

13.2.

RTFS behoudt zich het recht voor om door Huurder verrichte betalingen eerst aan te wenden ter vermindering van hetgeen
Huurder uit hoofde van incassokosten, vertragingsrente en termijnbedragen is verschuldigd aan RTFS.
Ter zake van het door Huurder verschuldigde is het bedrag zoals dat door RTFS is geadministreerd en wordt opgegeven
bindend, behoudens tegenbewijs.

13.3.

Machtiging tot incasso.
Huurder stemt in met betaling door middel van automatische incasso van alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde
termijnbedragen en overige uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen. Huurder zal op eerste verzoek ten
gunste van RTFS een machtigingsformulier ten aanzien van de automatische incasso aan gaan en aan alle overige door
RTFS gevraagde vereisten daaromtrent voldoen. Huurder verplicht zich zorg te dragen voor een toereikend saldo op het
desbetreffende rekeningnummer waarop de automatische incasso ziet. RTFS is niet verplicht van deze machtiging gebruik te
maken en kan van Huurder verlangen dat de termijnbedragen of andere bedragen op andere wijze zullen worden voldaan.

13.4.

Vertragingsrente.
Indien Huurder enig bedrag dat volgens de Overeenkomst aan RTFS verschuldigd is niet binnen de gestelde termijn, door
welke reden dan ook, heeft voldaan, is Huurder aan RTFS 1,5% rente per maand verschuldigd vanaf de vervaldag van de
termijnbetaling tot en met de dag der uiteindelijke betaling. Een gedeelte van de maand wordt gerekend als een gehele
maand. Vervaldagen van de termijnbedragen zijn vermeld in de Overeenkomst. Alle bedragen die Huurder overigens
contractueel of anderszins aan RTFS verschuldigd is of mocht worden, zijn zonder dat ingebrekestelling is vereist, opeisbaar
14 dagen na schriftelijke opgave van die bedragen door RTFS aan Huurder.

13.5.

In- en buitengerechtelijke kosten.
Indien Huurder zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt, is RTFS gerechtigd 15% van het niet-betaalde
bedrag met een minimum van € 250 wegens buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, onverminderd het
recht van RTFS om in plaats van de gefixeerde vergoeding de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te
vorderen.
Huurder is bovendien gehouden om de pré-processuele kosten alsmede de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure
ter incasso van het door Huurder verschuldigde en niet-betaalde bedrag inclusief verschuldigde rente, aan RTFS te
vergoeden.

13.6

Belastingen
Eventuele in verband met het gebruik van het Object onder de Overeenkomst van overheidswege aan RTFS opgelegde
(fiscale) heffingen en belastingen, met uitzondering van motorrijtuigenbelasting (indien artikel 12.2 van toepassing is), zullen
voor rekening van Huurder zijn. RTFS zal gerechtigd zijn dergelijke van overheidswege opgelegde (fiscale) heffingen en
belastingen namens Huurder te voldoen en Huurder vervolgens in rekening te brengen. Huurder zal deze bedragen op eerste
verzoek van RTFS aan RTFS voldoen.

13.7

Overheidsmaatregelen
Het risico van maatregelen (in welke vorm of van welke aard dan ook) vanwege de (centrale of decentrale) overheid, komt
voor risico van Huurder. Indien maatregelen (in welke vorm of van welke aard dan ook) vanwege de (centrale of decentrale)
overheid, een nadelige invloed hebben op de grondslag voor de berekening van de termijnbedragen of overige door RTFS
onder de Overeenkomst geleverde diensten of overigens een nadelige invloed hebben op (de kosten van) het eigendom
hebben van het Object door RTFS of het gebruiksrecht geven van het Object aan Huurder, is RTFS gerechtigd de
termijnbedragen of de kosten voor door haar geleverde diensten aan te passen en die gewijzigde termijnbedragen of kosten
in plaats van de oorspronkelijke termijnbedragen of kosten aan Huurder rekening te brengen.

14.
14.1.

Koopoptie en teruglevering
Voorzover er sprake is van een koopoptie heeft Huurder, per het einde van de overeengekomen looptijd van de
Overeenkomst, het recht het Object van RTFS te kopen, mits hij aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens RTFS
heeft voldaan en ook niet nalatig is met de nakoming uit hoofde van enig andere verplichting jegens RTFS. Als koopprijs van
deze koopoptie zal gelden de prijs vermeld bij "koopoptie" in de Overeenkomst, vermeerderd met de BTW hierover.
Huurder dient zijn voornemen om gebruik te maken van zijn recht het Object te kopen uiterlijk drie maanden voor het einde
van de looptijd van de Overeenkomst kenbaar te maken aan RTFS.

14.2.

Indien in de Overeenkomst de koopoptie niet van toepassing is, of indien Huurder geen gebruik maakt van bedoelde
koopoptie, zal Huurder het Object voor zijn rekening in goede staat -normale slijtage in aanmerking genomen- en in de
uitvoering op het moment van levering terug leveren aan RTFS op een door RTFS aangegeven adres in Nederland.

14.3.

Zolang tussen RTFS en Huurder meerdere overeenkomsten gelijktijdig bestaan en niet aan alle verplichtingen voortvloeiende
uit deze overeenkomsten is voldaan, zal tot meerdere zekerheid van betaling het eigendom van alle in die overeenkomsten
genoemde zaken aan RTFS behouden blijven, totdat aan de verplichtingen van al die overeenkomsten door Huurder zal zijn
voldaan.

Renault Trucks Financial Services is de handelsnaam van VFS Financial Services B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 29034694.

8/12

15.
15.1.

Eindafrekening
Indien reparatie en onderhoud ingevolge de Overeenkomst niet expliciet zijn inbegrepen maar wel een maximaal aantal
kilometers om de Overeenkomst is aangegeven, en het maximum aantal kilometers aan het einde van de Overeenkomst is
overschreden, zal RTFS de overschreden kilometers bij de Huurder in rekening brengen tegen het tarief zoals daarvoor in de
Overeenkomst is opgenomen (behalve indien de Huurder een koopoptie uitoefent ten aanzien van het Object).

15.2.

Ten aanzien van het aantal gereden kilometers zal de opgave van de kilometerstand bij einde van de Overeenkomst zoals
vastgesteld door RTFS danwel een door RTFS aangewezen persoon zal ten aanzien van de Huurder bindend zijn
behoudens tegenbewijs.

16.
16.1.

Informatie en inspectie
Huurder is verplicht adreswijzigingen binnen drie dagen schriftelijk aan RTFS mede te delen. Indien Huurder zulks nalaat en
alsdan geen, aan RTFS bekende, woon-, verblijfs- of vestigingsplaats in Nederland mocht hebben, dan kiest Huurder ter zake
van de Overeenkomst uitdrukkelijk domicilie ten kantore van RTFS.

16.2.

Huurder zal een ieder, die enige aanspraak maakt op het Object, bijvoorbeeld door beslaglegging, onmiddellijk van de
Overeenkomst alsmede van de eigendom van RTFS op de hoogte stellen. Huurder zal RTFS hieromtrent terstond informeren.

16.3.

RTFS is te allen tijde bevoegd het Object te (laten) inspecteren en daartoe de plaats(en), waar het Object zich bevindt, te
betreden.

16.4.

Huurder zal ervoor zorg dragen dat RTFS of diens gemachtigde de in artikel 16.3. genoemde plaats(en) kan betreden.

17.
17.1.

Nalatigheid van Huurder
Ingeval mocht blijken dat Huurder enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
zulks ter beoordeling van RTFS, zal RTFS het recht hebben om voor rekening van Huurder de door RTFS nodig geachte
maatregelen te nemen of werkzaamheden te (doen) verrichten, onverminderd de overige rechten die RTFS heeft uit hoofde van
de Overeenkomst en deze voorwaarden.

17.2.

Huurder verliest het recht om het Object te gebruiken zolang hij in gebreke is met enige verplichting jegens RTFS
voortvloeiende uit de Overeenkomst. Dit onverminderd zijn verplichting om zijn overige verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst na te komen.

18.
18.1.

Opeisbaarheid
RTFS heeft recht op schadevergoeding ter hoogte van het totaal der termijnbedragen vermeerderd met het bedrag van de
koopoptie en al hetgeen overigens door Huurder verschuldigd mocht zijn krachtens de Overeenkomst en RTFS is bevoegd
die schadevergoeding, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in zijn geheel en onmiddellijk op te eisen
indien:
a
Huurder een termijnbedrag (of enig ander verschuldigd bedrag onder de Overeenkomst) niet of niet tijdig betaald;
b
Huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn andere contractuele verplichtingen uit hoofde van deze of welke
andere met RTFS gesloten Overeenkomst dan ook;
c
surséance van betaling of faillissement van Huurder wordt aangevraagd of ten aanzien van Huurder een (wettelijke)
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard dan wel zich vergelijkbare rechtsfeiten of omstandigheden
voordoen uit buitenlandse of internationale rechtstelsels;
d
enige vergunning vereist met betrekking tot de bedrijfs- of beroepsuitoefening van Huurder ontbreekt, vervalt of wordt
ingetrokken of wanneer wordt gehandeld in strijd met een zodanige vergunning of daaraan verbonden voorwaarden;
e
beslag wordt gelegd of dreigt op de activa van Huurder;
f
Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, tot ontbinding of liquidatie besluit;
g
Huurder besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of verplaatsing van het bedrijf naar het buitenland, een of meer vennoten
van Huurder uittreden, de reglementen, vennootschapscontract of statuten van Huurder worden gewijzigd of een wijziging
optreedt of dreigt in de (directe of indirecte) aandeelhouders of vennoten van Huurder;
h
Huurder voor het aangaan van de Overeenkomst RTFS niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden, waarvan
het belang naar het oordeel van RTFS van dien aard is dat RTFS, ware zij wel ingelicht, de Overeenkomst niet op dezelfde
wijze zou zijn aangegaan;
i
Huurder tot gevangenisstraf wordt veroordeeld of in voorlopige hechtenis wordt genomen of anderszins strafrechtelijk wordt
vervolgd;
j
door crediteuren verhaal wordt gezocht op de Huurder, Huurder een regeling van zijn schulden aangaat, of Huurder
schulden onbetaald laat;
k
Huurder de feitelijke macht over het Object heeft verloren of het Object zodanig is beschadigd, dat herstel, zulks ter
beoordeling van RTFS, onmogelijk is, of het tot zekerheid verbonden goed niet blijkt te bestaan;
l
Huurder zonder schriftelijke toestemming van RTFS niet voldoet aan zijn verplichting het Object te verzekeren en verzekerd
te houden op WA/Casco-basis, dan wel blijkt dat in de premiebetaling achterstand bestaat;
m
zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van RTFS beperken of in gevaar brengen;
n
Huurder handelt in strijd met enige bepaling van de Overeenkomst, de aard en de bedoeling van de Overeenkomst
daaronder begrepen;
o
het Object, of eventueel ten behoeve van RTFS verstrekte andere zekerheden, aanmerkelijk in waarde (dreigen te)
verminderen of zich andere omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van RTFS in ernstige mate in gevaar
brengen;
p
een overeenkomst tussen Huurder en enige financier vervroegd wordt opgeëist of beëindigd;
q
de relatie van RTFS met Huurder (of een groepsmaatschappij van de Huurder) naar het oordeel van RTFS een gevaar is of
kan zijn voor de aantasting van de integriteit of de reputatie van RTFS;
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zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is dat zulks zich kan voordoen, die
aanleiding geeft tot gegronde vrees dat de Huurder tekort zal gaan schieten in de nakoming van enige verplichting van
welke aard dan ook jegens RTFS; of
enige omstandigheid hierboven genoemd doet zich voor met betrekking tot de Garant.

18.2

Indien RTFS haar rechten op grond van artikel 18.1 uitoefent, zullen alle termijnbedragen voor de gehele looptijd van de
Overeenkomst ineens verschuldigd worden. In aanvulling op andere bepalingen met betrekking tot het vergoeden van kosten,
schaden en interesten in deze voorwaarden, zal Huurder een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 1% over het totaal van alle
termijnbedragen verschuldigd zijn. Artikel 13.4 is van overeenkomstige toepassing op de opgeëiste termijnbedragen en alle
andere verschuldigde betalingen vanaf het moment dat RTFS haar rechten onder artikel 18.1 uitoefent tot op het moment van
daadwerkelijke betaling.

19.
19.1.

Terugname Object/ontbinding
RTFS is bevoegd het Object in haar macht of in die van een derde te brengen indien:
a
zich een grond voordoet of dreigt voor te doen als genoemd in artikel 18.1; of
b
er sprake is van (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze en op welke gronden dan ook.
Huurder is verplicht RTFS desgevraagd behulpzaam te zijn bij de demontage en afvoer van het Object.

19.2.

Bij niet-voldoen aan een gestelde opeisbaarheid ingevolge het onder artikel 18.1. genoemde, alsmede indien Huurder na
sommatie enige termijn niet voldoet binnen 24 uur, heeft RTFS het recht het Object terug te nemen ter plaatse waar het zich
bevindt, waartoe Huurder aan RTFS onherroepelijk machtiging verleent en waardoor alle rechten van Huurder op het Object
zijn komen te vervallen.
Het terugnemen van het Object heeft evenwel niet ontbinding van de Overeenkomst tot gevolg, tenzij RTFS het tegendeel
verklaart en zich uitdrukkelijk op ontbinding van de Overeenkomst beroept. RTFS is (onder andere) gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden in de onder artikel 18.1 genoemde gevallen. Alle kosten welke RTFS dient te maken ter zake van
het terugnemen van het Object komen voor rekening van Huurder. Huurder is derhalve verplicht die kosten te vergoeden,
welke verband houden met inspectie, het terugnemen, het bewaren en de verkoop van het Object aan anderen dan Huurder,
alsmede de kosten in het kader van de executie (pré-) processuele, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

19.3.

Indien RTFS zich beroept op ontbinding van de Overeenkomst op een der gronden als onder 18.1. vermeld, dan behoudt
RTFS uitdrukkelijk het recht om van Huurder vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

19.4.

Wanneer Huurder in verzuim is met de voldoening van hetgeen Huurder aan RTFS verschuldigd is, is RTFS bevoegd om het
Object te verkopen en het aan hem verschuldigde uit de opbrengst te verhalen. Het verzuim treedt in, wanneer de Huurder in
gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld en
nakoming binnen deze termijn uitblijft.

20.
20.1

Verrekening
RTFS is gerechtigd al hetgeen zij (of een of meer groepsmaatschappijen) te vorderen heeft of zal hebben van Huurder (of de
Garant) uit welke hoofde ook te verrekenen met al hetgeen RTFS (of een of meer groepsmaatschappijen) verschuldigd zijn of
zullen worden aan Huurder (of de Garant) uit welke hoofde dan ook, ongeacht of een vordering op dat moment opeisbaar is of
niet.

21.
21.1.

Garantie
De Garant verklaart dat hij een kopie van de Overeenkomst heeft ontvangen, de inhoud daarvan heeft begrepen, de gevolgen
daarvan voor de Garant duidelijk zijn en dat de Garant de Overeenkomst heeft mede-ondertekend als garant.

21.2.

Tot zekerheid voor de nakoming door de Huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verbindt de Garant zich
hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk, bij wijze van zelfstandige verbintenis, onafhankelijk van de geldigheid van de
Overeenkomst, en derhalve niet als borg of hoofdelijk medeschuldenaar, te betalen aan RTFS op haar eerste en enkele
schriftelijke verzoek, niettegenstaande verweren van de zijde van de Huurder, die bedragen waarvan RTFS zal stellen dat deze
aan haar verschuldigd zijn met inachtneming van de navolgende voorwaarden en bepalingen.

21.3.

Binnen drie voor de Garant als werkdag geldende dagen na ontvangst van een betalingsverzoek zal de Garant tot betaling
overgaan. Betaling onder deze garantie zal plaatsvinden zonder beroep op verrekening of opschorting. De Garant zal met
betrekking tot zijn verplichtingen uit deze garantie geen beroep doen op, en doet hierbij afstand van, het recht op ontbinding of
opschorting van zijn verplichtingen uit deze garantie (met inbegrip van maar niet beperkt tot het bepaalde in de artikelen 6:52,
6:262 lid 1, 6:263 lid 1 en 6:265 lid 1 Burgerlijk Wetboek). De Garant doet hierbij voor zover nodig afstand van alle rechten en
weren welke nu of in de toekomst bij of krachtens de wet met betrekking tot deze garantie aan de Garant zijn toegekend,
waaronder begrepen (teneinde misverstanden te voorkomen) de rechten en voorrechten die aan borgen zijn toegekend.

21.4.

Als, om welke reden dan ook, betaling onder deze garantie niet plaatsvindt binnen drie voor de Garant als werkdag geldende
dagen na ontvangst van een geldig betalingsverzoek, zal het bedrag waarvan betaling is verzocht, vanaf die datum worden
vermeerderd met de rente genoemd in artikel 13.4.

21.5.

Indien enige belastingen of andere heffingen zullen worden geheven over bedragen waarvan onder deze garantie betaling wordt
verzocht, dan zullen dergelijke bedragen en, voor zover noodzakelijk, het maximumbedrag van deze garantie worden gebruteerd
teneinde te resulteren in een netto betaling aan RTFS van het bedrag dat oorspronkelijk onder de garantie was afgeroepen.
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21.6.

De Garant doet afstand van zijn recht om te verlangen dat RTFS actie onderneemt of overgaat tot executie van
zekerheidsrechten teneinde nakoming van één of meer verplichtingen van de Huurder uit hoofde van de Overeenkomst te
verkrijgen.

21.7.

Indien artikel 7:857 Burgerlijk Wetboek van toepassing is op deze garantie of de Garant, zijn de verplichtingen van de Garant
onder deze garantie gemaximeerd tot het totaalbedrag van de termijnbedragen genoemd in de Overeenkomst (waarbij rente en
kosten verschuldigd door de Huurder onder de Overeenkomst niet onder dit maximum zullen zijn begrepen).

22.
22.1.

Privacyreglement
Verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geschiedt conform het privacystatement van Renault Trucks Financial Services. Het privacy-statement is te vinden op de website van Renault Trucks Financial
Services (www.renaulttrucksfinancialservices.nl).

23.
23.1.

Informatie en mededelingen
Huurder verplicht zich op eerste verzoek van RTFS door RTFS gevraagde informatie die RTFS noodzakelijk acht, daaronder
begrepen financiële informatie die op Huurder of Garant betrekking heeft, te verstrekken. Verder verplicht Huurder zich aan RTFS
alle informatie, van welke aard ook, die voor RTFS relevant kan zijn, waaronder die betrekking heeft op de omstandigheden
genoemd in artikel 18.1, onverwijld te verstrekken.

23.2.

Huurder verklaart ermee bekend te zijn dat RTFS gerechtigd is om aan derden die betrokken zijn bij de Overeenkomst of andere
overeenkomsten met Huurder informatie te verschaffen over de Huurder, de Overeenkomst en daaraan verbonden rechten
(waaronder begrepen eventuele zekerheden).

23.3

Indien Huurder dat niet reeds voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst heeft gedaan, dient Huurder op eerste
verzoek van RTFS deel II van het kentekenbewijs van het Object danwel de volledige tenaamstellingscode behorende bij de
kentekencard van het object aan RTFS te overhandigen.

24.
24.1.

Aanvullende zekerheid
Huurder is desgevraagd verplicht voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige
verplichtingen jegens RTFS, zowel voortvloeiend uit de bestaande Overeenkomst alsmede uit nieuwe overeenkomsten van welke
aard dan ook. Is een gestelde zekerheid naar het oordeel van RTFS onvoldoende geworden of is de mogelijkheid van RTFS zich
op het Object te verhalen verminderd of tenietgegaan, dan is Huurder, niettegenstaande de rechten van RTFS uit hoofde van
artikel 18.1, verplicht desgevraagd jegens RTFS (aanvullende) zekerheid te stellen.

24.2.

Het bepaalde in artikel 24.1 geldt overeenkomstig voor de Garant.

25.
25.1.

Overige
Wanneer in de Overeenkomst meer personen als Huurder of Garant worden genoemd of als zodanig hebben ondertekend, zijn
zij ieder hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk tegenover RTFS voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst
of de in artikel 21 opgenomen garantie. In dat geval:
a
doet ieder afstand van de alle door de wet aan hoofdelijk medeschuldenaren toegekende rechten, voorrechten en weren
en zal ieder op eerste verzoek aan RTFS voldoen al hetgeen RTFS te vorderen heeft uit hoofde van of in verband met de
Overeenkomst;
b
stelt ieder de vorderingen die zij op elkaar mochten hebben of verkrijgen uit hoofde van regres of subrogatie achter bij alle
vorderingen van RTFS (daaronder begrepen de verplichting geen betaling aan te nemen, de vordering niet te verrekenen,
te vervreemden of te bezwaren, geen betaling te vragen of maatregelen daartoe te nemen); en
c
vrijwaart ieder RTFS tegen alle financiële gevolgen van niet-nakoming door Huurder van zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst (ook indien artikel 39 Faillissementswet van toepassing is).

25.2.

Wijzingen in en aanvullingen op de Overeenkomst zijn alleen geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

25.3.

Ingeval van verlenging van de Overeenkomst blijven deze voorwaarden (inclusief de garantie) onverkort van kracht, tenzij
daarvan bij verlenging uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

25.4.

Ongeacht de door RTFS gebruikte benaming van de Overeenkomst, is RTFS nimmer aansprakelijk voor de boekhoudkundige of
fiscale kwalificatie van de Overeenkomst. Huurder vrijwaart RTFS van aanspraken in verband met deze kwalificatie. Alle
gevolgen van een herkwalificatie van de Overeenkomst komen voor rekening van Huurder.

26.
26.1.

Overdracht van recht
RTFS is te allen tijde gerechtigd om haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, dan wel
een ander in haar plaats te doen treden met betrekking tot de Overeenkomst. Huurder en Garant geven, door ondertekening van
de Overeenkomst onherroepelijk toestemming tot deze overdracht (en met instandhouding van de garantie) en het verstrekken
van informatie aan de derden. Van de overdracht kan zowel door RTFS als door de derden kennis worden gegeven aan Huurder.

27.
27.1.

Kosten
Alle kosten en rechten, zowel in als buiten rechte, belastingen, heffingen etc., welke uit deze Overeenkomst en haar
uitvoering voortvloeien of verband houden met het bezit of het gebruik van het Object, voor zover deze kosten niet door RTFS
zullen worden voldaan op grond van het gestelde in een van de voorafgaande artikelen, zijn voor rekening van Huurder.
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28.
28.1.

Toepasselijk recht, geschillen
Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

28.2

Alle geschillen met betrekking tot geldigheid, interpretatie of nakoming van de Overeenkomst zullen ter beslechting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van RTFS om een rechtsgeschil aanhangig te maken
bij de rechtbank in het arrondissement waarin Huurder of de Garant is gevestigd of het Object zich bevindt.
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