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12-2011 

B-tham Algemene Verhuurvoorwaarden 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid en wijzigingen 
 
1. Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de tussen B-tham Verhuur te Rheden en huurder gesloten 

hoofdovereenkomst van huur en zijn van toepassing op alle offertes en contracten die betrekking hebben op huren 
van voertuigen en machines van B-tham Verhuur B.V.. 

2. Afwijkende bepalingen en wijzigingen van de hoofdovereenkomst zijn slechts van kracht indien vastgelegd in 
een aanhangsel dat zowel door B-tham Verhuur B.V. als de huurder ondertekend wordt. 

 
Artikel 2 Rechtsverhouding 
 
 Het huurcontract heeft als doel aan de huurder het gebruik van een voertuig c.q. machine te verschaffen met volledig 

behoud van eigendom door B-tham Verhuur B.V.. 
 
Artikel 3 Duur van het contract 
 
1. Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 16, eindigt het huurcontract na het 

verstrijken van de overeengekomen looptijd in weken gerekend vanaf de ter beschikkingstelling van het voertuig. 
2. Voor de periode van het verlengd gebruik van het voertuig, blijven de bepalingen onverkort van toepassing. 

Hercalculatie van de huurprijs kan plaatsvinden als aangegeven in artikel 6 lid 2. 
 
Artikel 4 Aflevering 
 
1. De door B-tham Verhuur B.V. genoemde afleveringstermijn is nooit te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding 

levert dan ook geen verzuim op. 
2. Bij aflevering van het voertuig wordt een 'afleveringsbevestiging' opgemaakt. Deze maakt deel uit van het contract en 

vermeldt naast de laatste contractgegevens ook de staat van het voertuig / de machine. 
3. Voor het geval het voor aflevering gereed staande voertuig niet binnen een redelijke termijn door de huurder in 

ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden 5 dagen nadat aan de huurder is 
kenbaar gemaakt dat het voertuig voor aflevering gereed staat. 

 
Artikel 5 Huurprijs 
 
1. In de huurprijs zijn uitsluitend inbegrepen de kosten die als zodanig in het huurcontract van toepassing zijn verklaard. 
2. De huurprijs is door B-tham Verhuur B.V. berekend op basis van op dat moment bekende gegevens. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de looptijd in weken en het aantal kilometers dat met het voertuig zal worden gereden. 
3. Voor meer gereden kilometers vermeldt het contract de verrekenprijs per kilometer. De betreffende verrekening kan 

tussentijds plaatsvinden, onder andere aan de hand van de door de huurder te verschaffen gegevens omtrent het 
aantal gereden kilometers. 

4. Dat deel van de berekende totale huurprijs, waarvoor betaling voorafgaand aan de aflevering van het voertuig geldt, 
wordt aangeduid met 'eenmalige eerste vergoeding'. Het resterende deel van de berekende huurprijs wordt gedekt 
door de som van alle weekbedragen. 

 
Artikel 6 Aanpassing van de huurprijs 
 
1. In de navolgende gevallen kan B-tham Verhuur B.V. de huurprijs aanpassen: 
  a. indien zich tussen de datum van de tariefberekening en de datum van aflevering van het voertuig 

wijzigingen voordoen in de prijs van de elementen waaruit de huurprijs is opgebouwd; 
  b. in geval van wijziging van de kosten van verzekering; 
  c. in geval van wijziging van de kosten van houderschapsbelasting en kentekenleges dan wel van andere  

overheidsheffingen; 
  d. in geval van wijziging van de kosten voortvloeiend uit de CAO; 
2. Bij de berekening van prijsdalingen en -stijgingen zal worden uitgegaan van de betreffende indexcijfers van het 

centraal Bureau voor de Statistiek te den Haag, gegevens verstrekt door de BOVAG en eigen gegevens van B-tham 
Verhuur B.V.. 

3. Wanneer blijkt dat het werkelijk aantal met het voertuig gereden kilometers meer dan 10% afwijkt van de in het 
contract genoemde kilometrage, kan B-tham Verhuur B.V. overgaan tot hercalculatie van de huurprijs. Het uit de 
hercalculatie blijkende weekbedrag zal gelden vanaf de ingangsdatum van het contract en worden verrekend met de 
eerder in rekening gebrachte weekbedragen. 
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Artikel 7 Betaling van de huurprijs 
 
1. De huurder dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te voldoen: 
  a. de 'eenmalige eerste vergoeding' voorafgaand aan de aflevering van het voertuig; 
  b. het 'weekbedrag' steeds vóór de eerste dag van de betreffende periode; 
  c. de overige verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na facturering. 
2. De huurder kan B-tham Verhuur B.V. machtigen om alle vorderingen te incasseren van zijn bankrekening in overeen-

stemming met de richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso. 
3. Voor elke niet-tijdige betaling is de huurder een rente van 1,5% per maand, ingaande op de vervaldag, over het niet 

betaalde bedrag verschuldigd aan B-tham Verhuur B.V.. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand wordt 
gerekend voor een volle maand. 

4. Het is de huurder niet toegestaan enig door hem aan B-tham Verhuur B.V. verschuldigd bedrag te verrekenen met 
bedragen die B-tham Verhuur B.V. aan hem verschuldigd mocht zijn. 

 
Artikel 8 Kosten niet inbegrepen in de huurprijs 
 
 Naast de huurprijs komen voor rekening van de huurder: 
  a. de brandstofkosten; 
  b. wassen, poetsen, in- en uitwendig reinigen van het voertuig; 
  c. stallings-, parkeer- en tolgelden; 
  d. reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin het voertuig door de fabrikant is 

geleverd; 
  e. reparatie van mechanische gebreken en vervanging van onderdelen of banden indien deze het gevolg zijn 

van nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer van de berijder; 
  f. toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke maatregelen en/of voorschriften, noodzakelijk 

worden. 
 
Artikel 9 Vervangend voertuig 
 
1. Indien de overeenkomst voorziet in het recht op een vervangend voertuig, zal B-tham Verhuur B.V. bij reparaties en 

onderhoudswerkzaamheden die niet binnen 48 uur kunnen worden uitgevoerd, gedurende de periode dat het voertuig 
niet ter beschikking van de huurder staat, deze vervangen. Zo mogelijk door een gelijk of nagenoeg gelijk type. 

2. Gereden kilometers met het vervangende voertuig, worden opgeteld bij het kilometeraantal van het vervangen 
voertuig. 

 
Artikel 10 Hulpdienst 
 
1. Het contract kan voorzien in een hulpdienst waarbij de huurder een beroep kan doen op professionele hulp. 
2. Gedetailleerde informatie omtrent de hulpdienst en aanwijzingen hoe te handelen, wordt verstrekt aan de huurder bij 

aflevering van het voertuig in de vorm van een brochure. 
3. Alleen voor zover van toepassing verklaard in het huurcontract, komen via de hulpdienst-faciliteit gemaakte kosten 

van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangend vervoer voor rekening van B-tham Verhuur B.V.. 
 
Artikel 11 Brandstofkosten 
 
1. Een eventueel door B-tham Verhuur B.V. verstrekte opgave van brandstofkosten is steeds geheel vrijblijvend en 

betreft slechts een indicatie van de te verwachten kosten, berekend op basis van de op dat moment bekende 
gegevens. 

2. Het huurcontract kan voorzien in het gebruik van een zogenaamde 'brandstof kredietpas', waarmee brandstofaanko-
pen ten behoeve van het voertuig kunnen worden gedaan. 

3. Instructies en aanwijzingen betreffende het gebruik van de brandstof kredietpas worden apart verstrekt. De huurder 
verbindt zich deze stipt op te volgen bij het gebruik hiervan. 

4. Alle betalingen met de brandstof kredietpas komen ten laste van de huurder 
5. De huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van verlies, diefstal of misbruik van de brandstof kredietpas. 
6. Aan het eind van ieder kalenderjaar zal B-tham Verhuur B.V. het werkelijk gebruik per voertuig vaststellen en 

daarvan mededeling doen aan de huurder, onder gelijktijdige verrekening van de te veel of te weinig betaalde 
brandstof. 
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Artikel 12 Gebruik van het voertuig 
 
1. De huurder zal ervoor zorgdragen dat het voertuig wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming van het voertuig en 

dat het steeds in goede staat bevindt. 
2. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren, te vervreemden of op welke manier dan ook te bezwaren. 
3. De huurder zal ervoor zorgdragen dat het voertuig niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, prestatie- en 

betrouwbaarheidsritten, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor het gebruik in een gebied waarin de 
verzekering geen dekking biedt. 

 
Artikel 13 Onderhoud en reparaties 
 
1. De huurder is verplicht het voertuig overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te laten onderhouden. 
2. De huurder zal tenminste wekelijks de spanning van de banden en het niveau van olie, koel- en remvloeistof 

controleren en op peil brengen in overeenstemming met de fabrieksvoorschriften. Deze staan vermeld in het bij het 
voertuig behorende instructieboekje. 

3. Onderhoud en reparaties dienen bij B-tham Verhuur B.V. te worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is, dient de 
huurder contact op te nemen met de wagenparkbeheerder van B-tham Verhuur B.V.. 

4. Reparaties in het buitenland uitgevoerd, dienen in eerste aanleg door de huurder te worden betaald. Deze worden, 
uitsluitend met overleg van de originele factuur, verrekend op basis van het Nederlandse prijsniveau. 

5. Een defect aan de kilometerteller van het voertuig dient binnen 24 uur aan B-tham Verhuur B.V. te worden gemeld. 
Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg 
vastgesteld. 

 
Artikel 14 Inspectie en recht van toegang 
 
1. De huurder is te allen tijde verplicht op verzoek van B-tham Verhuur B.V. het voertuig voor bezichtiging en technische 

inspectie ter beschikking te stellen of te doen stellen. 
2. De huurder is te allen tijde verplicht op verzoek van B-tham Verhuur B.V. medewerking te verlenen aan controle op 

het aantal door de huurder met het voertuig verreden kilometers. 
3. De huurder geeft aan B-tham Verhuur B.V. toestemming en machtiging om zo nodig de plaats waar het voertuig zich 

bevindt te betreden. 
 
Artikel 15 Schade, diefstal en verzekering 
 
1. De huurder is verplicht in geval van diefstal of schade B-tham Verhuur B.V. binnen 24 uur in kennis te stellen en zo 

spoedig mogelijk verklaringen van getuigen alsmede een volledig ingevuld schade-aangifteformulier te overleggen. 
2. In geval van diefstal dient de berijder te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 24 

uur alle sleutels en bescheiden van het voertuig bij B-tham Verhuur B.V. terug te bezorgen. De huurder is 
aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit te late of incomplete inlevering. 

3. Huurder is verplicht direct na het ontstaan van schade het voertuig voor taxatie aan te bieden bij B-tham Verhuur B.V. 
en voor herstel van de schade de instructies van B-tham Verhuur B.V. stipt op te volgen. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 geldt dat huurder in geval van schade te allen tijde het in het contract vastge-
stelde bedrag aan eigen risico verschuldigd is aan B-tham Verhuur B.V.. 

5. Schade aan of verlies van zich in de auto bevindende persoonlijke eigendommen van de huurder komen voor 
rekening van de huurder, tenzij deze door derden worden vergoed. 

6. Bij diefstal van het voertuig, dan wel bij zodanige schade, dat zij naar het oordeel van schade-experts niet herstelbaar 
is, eindigt het contract. 

7. Voorwaarden die van toepassing zijn op de door B-tham Verhuur B.V. gesloten verzekeringspolissen, liggen daar ter 
inzage en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden aan huurder. 

8. Indien de kosten van verzekering niet inbegrepen zijn bij de huurprijs, is de huurder verplicht vanaf de 
afleveringsdatum tot en met de datum van het einde van het contract, het voertuig te verzekeren en verzekerd te 
houden tegen alle risico's ter zake het voertuig en wettelijke aansprakelijkheid. Dit is alleen mogelijk wanneer men 
zich houdt aan de door B-tham Verhuur B.V. gestelde eisen. De huurder zal op eerste verzoek bewijs van 
premiebetaling en/of polis(sen) ter inzage verstrekken aan B-tham Verhuur B.V.. De huurder draagt er zorg voor dat 
B-tham Verhuur B.V. bij uitsluiting de rechthebbende is op de schadepenningen en tevens bevoegd is tot uitoefening 
van andere rechten en bevoegdheden onder de verzekeringsovereenkomst. 

 
Artikel 16 Vervroegde beëindiging 
 
1. De huurder kan, na het verstrijken van tenminste de helft van de contractlooptijd het huurcontract vroegtijdig 

beëindigen. Voorwaarde daarbij is, dat huurder dit tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk kenbaar maakt 
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aan B-tham Verhuur B.V. en deze schadeloos stelt. Het bedrag van schadeloosstelling zal door B-tham Verhuur B.V. 
worden vastgesteld, maar zal niet meer bedragen dan 25% van de som van de dan nog resterende maandbedragen 
tot aan de oorspronkelijke einddatum. 

2. B-tham Verhuur B.V. kan het contract per aangetekende brief ontbonden verklaren en het voertuig terugnemen. Dit is 
onder andere mogelijk, indien: 

  a. huurder één of meer bepalingen van de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt; 
  b. huurder surseance van betaling aanvraagt; 
  c. huurder aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard; 
  d. huurder zich vestigt in het buitenland 
  e. huurder zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert; 
  f. huurder een rechtspersoon is en er wijziging optreedt in de rechtsvorm, statuten of 

zeggenschapsverhoudingen; 
  g. derden beslag leggen op goederen van de huurder, danwel boedelbeslag ten laste van de huurder wordt 

gelegd; 
  h. van overheidswege het voertuig wordt gevorderd; 
  i. huurder overlijdt of, in geval huurder een vennootschap onder firma is, door het overlijden van een 

beherend vennoot de vennootschap ontbonden wordt; 
  j. de verzekering van het voertuig door de verzekeraar wordt opgezegd; 
  k. zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van B-tham Verhuur B.V. met betrekking tot 

huurder  in gevaar brengen.  
3. In geval van ontbinding van deze overeenkomst is de huurder gehouden B-tham Verhuur B.V. schadeloos te stellen. 

In het geval van ontbinding als aangegeven in artikel 16 lid 2 sub a t/m c heeft B-tham Verhuur B.V. tevens het recht 
op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten en schade, waaronder vergoeding 
voor juridische en andere bijstand. 

 
Artikel 17 Beslag en maatregelen van derden 
 
 Indien derden ten opzichte van het voertuig rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal huurder en/of 

berijder aan deze direct laten blijken, dat niet huurder, maar B-tham Verhuur B.V. eigenaar is van het voertuig. Indien 
het voertuig uit de macht van huurder mocht raken, zal hij en/of de berijder B-tham Verhuur B.V. daarvan binnen 24 
uur in kennis stellen en zo nodig zelf daartegen maatregelen treffen. B-tham Verhuur B.V. kan de voor de 
bescherming van haar rechten door haar noodzakelijk geachte maatregelen treffen. Huurder machtigt B-tham 
Verhuur B.V. hierbij deze maatregelen eventueel in naam van huurder te treffen. 

 
Artikel 18 Inname van het voertuig en eindafrekening 
 
1. Huurder verplicht zich het voertuig bij beëindiging van het contract in goede, gereinigde staat in te leveren bij B-tham 

Verhuur B.V. of op een nader te omschrijven plaats. Bij inlevering ondertekenen B-tham Verhuur B.V. en huurder een 
innameformulier, waarop de kilometerstand en de staat waarin het voertuig zich op dat moment bevindt wordt 
aangegeven. 

2. Bij inlevering geeft huurder alle sleutels, het kentekenbewijs delen I en II, de groene kaart, de brandstof kredietpas en 
alle accessoires welke inbegrepen zijn in de huurprijs af. Accessoires die niet zijn inbegrepen in de huurprijs mogen 
door huurder worden verwijderd, mits de verwijdering geen schade ten gevolge heeft. 

3. B-tham Verhuur B.V. is gemachtigd de herstelkosten en extra waardevermindering van het voertuig, ontstaan door 
niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan huurder door te berekenen. Ook de kosten van vervanging 
van niet aan B-tham Verhuur B.V. teruggegeven bescheiden komen voor rekening van huurder. 

4. Indien huurder aan het einde van de huurperiode het voertuig niet terstond inlevert, heeft B-tham Verhuur B.V. het 
recht het voertuig terug te vorderen en van de huurder zonder ingebrekestelling vergoeding te vorderen van alle als 
gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten en schade. 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 vindt aan het einde van het huurcontract, ongeacht de oorzaak van de 
beëindiging, verrekening plaats van meer of minder gereden kilometers tegen de in het contract genoemde prijs. 

6. Onder meer kilometers wordt verstaan het verschil tussen het werkelijk aantal verreden kilometers en het aantal 
reeds in rekening gebrachte kilometers: het werkelijk aantal weken dat het voertuig werd gebruikt, vermenigvuldigd 
met het overeengekomen aantal kilometers per week en gecorrigeerd voor al eerder verrekende meer of minder 
kilometers. 

7. De met vervangende voertuigen gereden kilometers worden betrokken in de vaststelling van het werkelijk aantal 
gereden kilometers. 

8. B-tham Verhuur B.V. bepaalt het aantal gereden kilometers onder andere aan de hand van de zich in het voertuig 
bevindende kilometerteller, tenzij blijkt, dat deze kilometerteller een verkeerd aantal kilometers aanwijst. In dit geval 
zal B-tham Verhuur B.V. een schatting maken van het gereden kilometers, welke bindend is voor de huurder. Dit 
laatste geschied eveneens in geval van diefstal of verlies van het voertuig. 
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Artikel 19 Koopoptie 
 
1. Huurder heeft het voorkeursrecht van koop op het voertuig. Wanneer de huurder van de optie gebruik wenst te 

maken, zal deze dit tenminste twee maanden voor het einde van het contract kenbaar maken aan B-tham Verhuur 
B.V.. 

2. Van eigendomsoverdracht kan geen sprake zijn zolang huurder nog niet aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit het 
contract en/of de koopoptie heeft voldaan. 

3. Wanneer huurder niet binnen zeven dagen na contractbeëindiging het voorkeursrecht van koop heeft uitgeoefend, 
vervalt het recht. 

 
Artikel 20 Aansprakelijkheid 
 
1. De huurder vrijwaart B-tham Verhuur B.V. voor alle vorderingen welke tegen B-tham Verhuur B.V. ingediend worden, 

voortvloeiend uit of in verband gebracht met het bezit, danwel de exploitatie van het voertuig, en niet voor vergoeding 
door de verzekeraar aan B-tham Verhuur B.V. in aanmerking komen. 

2. De huurder is onder meer aansprakelijk voor: 
  a. schade aan het voertuig en kosten van huurder en/of derden, die op welke wijze dan in verband gebracht 

kunnen worden met het gebruik van het voertuig en die niet door een verzekeringsmaatschappij wordt 
vergoed. 

  b. kosten als gevolg van het niet tijdig betalen van belastingen en premies, tenzij deze inbegrepen zijn in de 
huurprijs; 

  c. boetes voor verkeersovertredingen. 
 
Artikel 21 Overdraagbaarheid 
 
1. B-tham Verhuur B.V. is gerechtigd een derde in haar plaats te stellen, danwel alle uit de hoofdovereenkomst en het 

contract voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen. Van de in de plaatsstelling, danwel de 
overdracht zal B-tham Verhuur B.V. de huurder per aangetekend schrijven in kennis stellen. 

2. Indien huurder rechten en plichten voortvloeiend uit de hoofdovereenkomst en het contract aan een derde wenst over 
te dragen, dan is daartoe de goedkeuring van B-tham Verhuur B.V. vereist. 

 
Artikel 22 Juridische kosten 
 
 Alle kosten door B-tham Verhuur B.V. gemaakt ter bewaking van haar rechten, zowel gerechtelijk als 

buitengerechtelijk, welke verband houden met de hoofdovereenkomst en het op grond daarvan gesloten huurcontract 
en alle eventueel daarmee verband houdende registratiekosten zijn voor rekening van de huurder, met een minimum 
van 15% van het verschuldigde bedrag. 

 
Artikel 23 Hoofdelijkheid 
 
 Indien meerdere (rechts)personen als huurder van het voertuig optreden, is elk van deze huurders hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de termijnen, kosten en schade, die voortvloeien uit niet correcte nakoming van het 
contract. 

 
Artikel 24 Adreswijzigingen 
 
 Huurder dient eventuele adreswijzigingen binnen tien dagen door middel van een aangetekend schrijven aan B-tham 

Verhuur B.V. mee te delen. 
 
Artikel 25 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
 
 Slechts Nederlands recht is van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Hoofdovereenkomst van huur of 

huurcontracten voortvloeien, zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem. 


