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Versie juni 2013
Artikel 1 – Definities en werkingsfeer
1. Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing op Huurovereenkomsten en maken integraal en
onverbrekelijk deel uit van de Mantelovereenkomst en de Huurovereenkomsten. In aanvulling op de
definities van de Algemene Voorwaarden, gelden in deze Huurvoorwaarden de volgende definities:
Huurperiode: de periode dat Cliënt het HuurObject mag gebruiken;
Huurtarief:
het maandelijks aan LeasePlan te betalen bedrag voor het door LeasePlan aan Cliënt ter
beschikking stellen van een HuurObject en/of de daarmee verbandhoudende diensten;
Verhuurder: LeasePlan of een door LeasePlan ingeschakeld verhuurbedrijf.
2. De volgende artikelen uit de Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Huurovereenkomsten en
het gebruik van het HuurObject: de bepalingen van artikel 9 ´Gebruik van het Object´, artikel 10
´Inlevering Object´, artikel 11 ´Reparatie, Onderhoud, Banden (ROB)´, artikel 12 ´Schade en
schadeherstel´, artikel 18 ´Keuringen en inspecties´, artikel 19 ‘Boetes’ en artikel 20 ´Risico, verzekering en
aansprakelijkheid´. Deze Huurvoorwaarden zijn een aanvulling op genoemde artikelen en daarom geldt
dat:
(i)
Cliënt de facturen voor ROB-werkzaamheden aan het HuurObject in het buitenland, als bedoeld in
artikel 11.7 van de Algemene Voorwaarden, op naam zal stellen van Verhuurder;
(ii)
wanneer Cliënt volgens de Algemene Voorwaarden ergens mededeling van moet doen of
toestemming voor moet vragen, de mededeling aan Verhuurder gedaan moet worden en de
toestemming aan de Verhuurd gevraagd moet worden.
(iii) LeasePlan ervoor zal zorgen dat het HuurObject bij een assuradeur verzekerd zal zijn voor
wettelijke aansprakelijkheid en dat het HuurObject cascodekking heeft.
(iv) LeasePlan ervoor zorgt dat hulpverlening wordt geregeld bij calamiteiten met het HuurObject.
Artikel 2 - Totstandkoming Huurovereenkomst
1. Wanneer Cliënt een HuurObject wil huren, zal Cliënt dit door middel van een verzoek aan LeasePlan
kenbaar maken. Cliënt vermeldt daarbij ten minste de gewenste klasse van het HuurObject en de gewenste
aanvang en de duur van de Huurperiode. De Huurovereenkomst komt tot stand zodra LeasePlan aan
Cliënt heeft bevestigd het verzoek in te willigen.
2. Voor het reserveren van een HuurObject neemt Cliënt contact op met LeasePlan via zijn contactpersoon
of telefoonnummer +31(0)36 527 10 00 of via e-mail verhuur@leaseplan.nl.
3. Cliënt huurt via LeasePlan een HuurObject uit een huurklasse. Dit betekent dat voor Cliënt een model
wordt ingezet dat tot die huurklasse behoort.
4. Er geldt een minimale Huurperiode van één hele dag (24 uur).
5. Als Cliënt het HuurObject binnen 24 uur voor de aanvang van de Huurperiode annuleert, mag LeasePlan
de met de annulering gemoeide kosten aan Cliënt in rekening brengen.
6. Voor de inzet van de HuurObjecten kan LeasePlan gebruik maken van door LeasePlan geselecteerde
autoverhuurbedrijven.
Artikel 3 – Tarieven
1. Voor de HuurObjecten gelden de tarieven zoals LeasePlan deze van tijd tot tijd aan Cliënt meedeelt.
LeasePlan brengt het huurtarief maandelijks bij Cliënt in rekening. Een HuurObject wordt ingezet tegen de
tarieven die gelden op het moment van inzet voor de betreffende huurcategorie, huurklasse, merk/type
van de in te zetten Huurauto en de initiële duur van de inzet.
2. De huurtarievenlijst bevat extra voorwaarden die gelden voor de HuurObjecten. Die extra voorwaarden
zijn bijvoorbeeld het aantal kilometers dat per dag vrij met het HuurObject mag worden afgelegd, de prijs
per meerkilometer, de hoogte van het eigen risico en/of de extra bijdrage bij schade, handlingfee,
toeslagen et cetera. Deze extra voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op de Huurovereenkomst.
3. Tenzij anders is afgesproken, zal LeasePlan het huurtarief hanteren dat hoort bij de daadwerkelijk
gerealiseerde Huurperiode, ongeacht wat de vooraf overeengekomen Huurperiode was. Een aanpassing zal
met terugwerkende kracht geschieden.
4. Eventuele minderkilometers worden niet gerestitueerd.
Huurvoorwaarden LeasePlan Nederland N.V. versie juni 2013

5.

LeasePlan heeft geen (algemene) plicht tot levering van Huurauto’s.

Artikel 4 – Inzet en Aflevering Huurauto
1. LeasePlan zal zich inspannen om het HuurObject op locatie en tijdstip af te leveren zoals met Cliënt is
vastgesteld. Hiervoor worden brengkosten bij Cliënt in rekening gebracht.
2. Huurauto’s kunnen afgeleverd worden op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en
18.00 uur. Als Cliënt het HuurObject buiten kantoortijden wenst te ontvangen, gaat de Huurperiode in per
18.00 uur van de voorafgaande werkdag. Het HuurObject wordt afgeleverd in tijdsblokken van twee uur.
Op verzoek kan hiervan worden afgeweken.
3. Om te bespoedigen dat LeasePlan de gevraagde huurklasse tijdig kan leveren, moet het HuurObject
minimaal twee werkdagen van tevoren worden gereserveerd. Bij beperkte leverbaarheid, kan een kortere
reserveringstermijn leiden tot inzet van een HuurObject uit een andere huurklasse.
4. Als Cliënt LeasePlan verzoekt om binnen vier werkuren een HuurObject te leveren, kan dat leiden tot een
toeslag.
5. Indien er geen HuurObject in de bestelde huurklasse inzetbaar is, kan, na overleg met Cliënt, tijdelijk een
HuurObject uit een andere huurklasse ingezet worden. Indien mogelijk, wordt dat tegen hetzelfde tarief
gedaan. Verhuurder heeft het recht om deze Huurauto om te ruilen voor een voertuig in de oorspronkelijk
bestelde klasse. LeasePlan berekent geen kosten voor deze omwisseling.
6. LeasePlan is niet verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties vanwege de inzet van een
HuurObject met een andere brandstofsoort of uit een andere klasse dan besteld.
7. Een HuurObject wordt alleen binnen Nederland afgeleverd, maar niet op de Waddeneilanden.
8. Als de afleverlocatie, al dan gecombineerd met het tijdstip van aflevering, naar het oordeel van Verhuurder
niet veilig is, zal Verhuurder dat zo snel mogelijk aan Cliënt laten weten.
9. Als een reservering een speciaal merk/model/type/brandstof betreft, kan dit leiden tot hogere
inhuurkosten en een mogelijke vertraging in levering.
10. In het HuurObject bevinden zich informatiemateriaal en documenten waaruit Berijder kan opmaken waar
hij/zij zich kan melden in geval van afmelding, pech of schade.
11. Het is aan te raden om het HuurObject bij ontvangst en inlevering te controleren op uiterlijke staat en
aanwezigheid van bijvoorbeeld krik, reservewiel en/of compressor. Eventuele schade en/of ontbrekende
onderdelen moeten worden aangetekend op het overdrachtsformulier van de Verhuurder of moeten
binnen twee werkuren na ingangstijd van de Huurovereenkomst bij de Verhuurder worden gemeld. Voor
schades die later, bijvoorbeeld bij inname, worden geconstateerd, wordt een eigen risico in rekening
gebracht.
12. LeasePlan adviseert Cliënt om bij inzet van een HuurObject altijd een formulier van de overdracht op te
laten maken en een kopie van dit document te bewaren.
13. Nadat het HuurObject is ingezet, ontvangt Cliënt een inzetbevestiging van LeasePlan.
14. Cliënt zal het HuurObject op eerste verzoek van LeasePlan inleveren dan wel LeasePlan in de gelegenheid
stellen om het HuurObject te ruilen voor een voertuig van dezelfde klasse of een voertuig in de klasse
waarin de oorspronkelijke Huurauto besteld was.
Artikel 5 - Gebruik van het HuurObject
1. In afwijking van artikel 12 lid 1 van de Algemene Voorwaarden geldt dat Cliënt de Verhuurder
onmiddellijk zal inlichten als het HuurObject onverhoopt schade oploopt. Tevens dient bij Verhuurder
een schadeformulier te worden ingeleverd. Gebeurt dat niet, dan kan LeasePlan de totale schadekosten
volledig aan Cliënt doorbelasten.
2. Bij een technische storing of niet-rijdbare schade, zal Cliënt onmiddellijk contact opnemen met de
Verhuurder. LeasePlan helpt de Berijder zo spoedig mogelijk weer op weg.
3. Bij een Huurperiode langer dan een maand of als er meer dan 5.000 kilometer gereden is met het
HuurObject, zal Cliënt en/of Berijder controleren of het HuurObject onderhoud nodig heeft. Is dit het
geval, dan zal Cliënt en/of Berijder contact opnemen met de Verhuurder om een afspraak te maken voor
een onderhoudsbeurt.
4. Het is niet toegestaan om te roken in het HuurObject. Indien dit toch gebeurt, mag LeasePlan eventuele
reinigingskosten aan Cliënt doorbelasten.
5. Kosten die de Verhuurder in rekening brengt voor (de verwerking van) boetes en naheffingen, zal
LeasePlan na ontvangst aan Cliënt doorbelasten.
6. Het HuurObject kan telematica bevatten. De telematica kan elektronische en mechanische problemen signaleren
en een HuurObject lokaliseren, bijvoorbeeld als die gestolen is.
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Artikel 6 - Inleveren Huurauto
1. Cliënt is verantwoordelijk voor het juist afmelden van het HuurObject. Afmelden kan tijdens werkuren bij
Verhuurder. Als bewijs van afmelding wordt een unieke afmeldcode afgegeven. Zonder afmeldcode geldt
het HuurObject niet als ingeleverd en blijft de Huurperiode doorlopen.
2. Ook na afmelding blijft Cliënt verantwoordelijk voor het HuurObject tot het moment dat Verhuurder
(weer) beschikking heeft over het HuurObject. De staat van het HuurObject wordt definitief bepaald op
de innamelocatie van de Verhuurder.
3. Op verzoek kan het HuurObject op een door Cliënt op te geven locatie worden opgehaald. Hieraan zijn
extra kosten verbonden, welke zijn opgenomen in de huurtarievenlijst. De Verhuurder zorgt ervoor dat het
HuurObject tijdig wordt opgehaald.
4. Cliënt kan het HuurObject op elke gewenste locatie in Nederland laten ophalen, met uitzondering van de
Waddeneilanden. Bij het ophalen van het HuurObject wordt door de Verhuurder een
overdrachtsformulier opgemaakt en door Verhuurder en (Berijder namens) Cliënt voor akkoord getekend.
Als (Berijder namens) Cliënt zelf niet aanwezig is, is het formulier zoals opgemaakt door de Verhuurder
bepalend voor de staat van inlevering. Bij het ophalen van een HuurObject op een privéadres is de
planning van de Verhuurder leidend.
5. Alle extra kosten, zoals parkeerkosten en tolkosten, die Verhuurder voor een HuurObject moet maken
omdat die op een specifieke locatie opgehaald moet worden, worden bij Cliënt in rekening gebracht.
Artikel 7 - Brandstofpas bij Huurauto
Op verzoek kan Cliënt een brandstofpas voor het HuurObject afnemen als de verwachte Huurperiode langer is
dan een maand. Het brandstofvoorschot wordt iedere maand op de huurnota gefactureerd. Aan het eind van de
Huurperiode worden de brandstofvoorschotten op basis van de werkelijke brandstofkosten met Cliënt
verrekend. De bijbehorende pas(administratie)kosten worden aan Cliënt in rekening gebracht.
Artikel 8 - Einde Huurperiode
1. De Huurperiode eindigt als Cliënt het HuurObject heeft ingeleverd, heeft afgemeld en een afmeldcode
heeft ontvangen.
2. LeasePlan is gerechtigd om de Huurovereenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met
onmiddellijke ingang te beëindigen als:
(i) Cliënt zijn verplichtingen uit hoofde van een Huurovereenkomst niet nakomt en de die verplichtingen
binnen vijf dagen na mededeling van LeasePlan nog steeds niet is nagekomen;
(ii) Cliënt fraude heeft gepleegd of onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, dan wel belangrijke
feiten of omstandigheden heeft verzwegen;

(iii) Cliënt zijn onderneming staakt of belangrijke onderdelen daarvan vervreemdt;
(iv) Cliënt failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden of beslag op zijn vermogen,
dan wel een gedeelte daarvan, is gelegd;

In geval van beëindiging van de Huurovereenkomst zal Cliënt het HuurObject onmiddellijk bij de
Verhuurder inleveren.
Artikel 9 - Overig
1. Cliënt zorgt voor eigen rekening en risico voor eventueel benodigde vergunningen en het voldoen aan
geldende wet- en/of regelgeving bij Huurovereenkomsten voor bestel- en/of vrachtwagens. Voor
eventuele parkeervergunningen geldt hetzelfde.
2. LeasePlan levert ook op de Nederlandse luchthavens. Cliënt dient als dan bij de reservering van het
HuurObject het vluchtnummer door te geven. Per Huurovereenkomst betaalt Cliënt dan een
luchthaventoeslag.
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