
Begripsomschrijving
In deze Algemene Huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Voertuig:
Het voertuig of ander bedrijfsmiddel dat onderwerp is van de huurovereenkomst. 

Huurder:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die als huurder de huurovereenkomst sluit.

MCH Rental:
Mobility Centre Holland Rental BV. 

Huurovereenkomst:
De overeenkomst tot huur van een voertuig. 

Huurcontract: 
Schriftelijke of digitale gegevensdrager waarin de belangrijkste onderdelen van de huurovereenkomst zijn vastgelegd.

Waarborgsom:
Tussen MCH Rental en Huurder overeengekomen zekerheidsstelling ter nakoming van alle verplichtingen van Huurder die voortvloeien uit de 
huurovereenkomst.

Uit-/incheck formulier:
Formulier waarin door of namens MCH Rental en Huurder wordt vastgelegd in welke staat en met welke accessoires en documenten het 
voertuig wordt afgeleverd bij aanvang van de huurovereenkomst resp. wordt ingeleverd na het einde van de huurovereenkomst.

Bestuurder: 
De feitelijke bestuurder van het voertuig of indien het gehuurde voertuig getrokken materieel is, de bestuurder van het trekkende voertuig.

Bovenhoofdse schade: 
Schade aan het voertuig veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig:
 - dat zich bij trekkers en opleggers op een hoogte van meer dan 3,00 meter boven de grond bevindt.
 - dat zich bij andere voertuigen tot 3.500 GVW op een hoogte van meer dan 2,15 meter boven de grond bevindt;
 - dat zich bij andere voertuigen boven 3.500 GVW op een hoogte van meer dan 2,40 meter boven de grond bevindt;

Schade aan andere zaken veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op meer dan 2,15 meter boven de grond bevindt. 

Artikel 1: Huurprijs en huurperiode.
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en de tarieven die op het huurcontract zijn vermeld of anderszins schriftelijk of 

digitaal zijn overeengekomen. Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor een huurperiode van meer dan 30 dagen, kan Huurder 
de huurovereenkomst opzeggen tegen een eerdere datum dan de afgesproken einddatum. Huurder dient dan een opzegtermijn van tien 
werkdagen in acht te nemen als de afgesproken huurperiode 31 tot en met 90 dagen lang is en van 20 werkdagen als de huurperiode 
meer dan 90 dagen lang is. Zaterdag, zondag, 1 januari, beide paasdagen, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen en beide kerstdagen 
gelden niet als werkdagen. Goede vrijdag, 1 en 5 mei gelden wel als werkdagen. Bij tussentijdse opzegging als voormeld gelden de 
- door MCH Rental te bepalen – hogere tarieven die van toepassing zouden zijn als de huurovereenkomst aanstonds voor de kortere 
huurperiode zou zijn aangegaan. De opzegging moet telefonisch geschieden en schriftelijk of per e-mail worden bevestigd.  

2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Het na het optreden van een defect aan 
de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld. Voor een PTO- of een koelmotor- bedrijfsuren 
teller geldt hetzelfde.

Artikel 2: Aflevering voertuig door MCH Rental.
1. Aflevering van het voertuig aan Huurder vindt plaats op de overeengekomen datum en - indien ook een tijdstip is overeengekomen - het 

overeengekomen tijdstip. Tenzij schriftelijk of digitaal anders overeengekomen, vindt aflevering plaats aan het adres van MCH Rental.
2. Bij aflevering wordt een uit-/incheck-formulier ingevuld en ondertekend. De persoon die het voertuig afhaalt, wordt bevoegd geacht dat 

formulier namens Huurder in te vullen en te ondertekenen. Bij niet-medewerking aan het invullen en ondertekenen van dat formulier door 
of namens Huurder, zijn de vermeldingen op het formulier door of namens verhuurder bindend. 

3. De persoon die het voertuig afhaalt, wordt tevens bevoegd geacht het huurcontract namens Huurder te ondertekenen en daarmee ook 
om de gelding van deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 3: Inlevering voertuig door Huurder.
1. Inlevering door Huurder vindt plaats op de locatie van MCH Rental, uiterlijk op de overeengekomen datum en, indien van toepassing, op 

het overeengekomen tijdstip. 
2. Het bepaalde in 2.2 is bij inlevering van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het voertuig buiten openingstijden van MCH Rental wordt teruggebracht, duurt de aansprakelijkheid van Huurder voor schade voort 

totdat MCH Rental het voertuig heeft geïnspecteerd of laten inspecteren. 

Artikel 4: Verlenging van de huurperiode.
Verlenging van de huurperiode kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden overeengekomen.

Artikel 5: Overschrijding van de huurperiode.
Indien het voertuig niet op de overeengekomen datum en – indien van toepassing – het overeengekomen tijdstip is ingeleverd, is MCH Rental 
gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Huurder blijven van kracht 
tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van MCH Rental, met dien verstande dat Huurder tot aan dat moment een bedrag van € 
50, - per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de 
gehoudenheid van Huurder tot vergoeding van door MCH Rental te lijden schade. 

Artikel 6: Annulering
Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk of digitaal een annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 7: Betaling
1. Betaling kan slechts giraal geschieden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van 

een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding 
van alle andere bedragen die Huurder eventueel aan MCH Rental verschuldigd is. In geval van schade geschiedt de beoordeling of de 
waarborgsom (al dan niet gedeeltelijk) kan worden terugbetaald, zodra duidelijk hoe groot het bedrag van de schade is en of die voor 
rekening van Huurder komt. MCH Rental is verplicht om de waarborgsom binnen 2 weken na contractuele terug levering van het voertuig 
te restitueren aan huurder. Indien van toepassing, zal er, na verrekening van eventuele  (schade)claims, een gedeeltelijke teruggave 
plaatsvinden.

2. MCH Rental is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij een eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid 
van Huurder te verlangen. 

3. Indien de huurovereenkomst voor een periode tot en met 30 dagen wordt aangegaan, dient betaling van de huurpenningen onmiddellijk 
na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Bij een langere huurperiode dient betaling van de huurpenningen per 30 dagen 
vooruit te geschieden d.m.v. een SEPA-bankgiro incasso. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na 
de factuurdatum. Indien Huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Indien is overeengekomen dat bedragen bij wijze 
van SEPA-incasso geïncasseerd zullen worden en dat niet mogelijk is, is Huurder in verzuim vanaf het moment van de vergeefse poging 
tot incasso. Vanaf de datum van verzuim is Huurder over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee 
procentpunt op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

4. Indien Huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van 
incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die MCH Rental in en buiten rechte maakt voor de invordering van het 
verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan 
€ 500, - (excl. btw), met een minimum van € 75, - (excl. btw).

5. Opschorting of verrekening door Huurder van enige vordering met de verbintenis tot betaling aan MCH is niet mogelijk. 
6. Huurder dient bij de betaling het factuurnummer te vermelden. Bij gebreke daarvan wordt de betaling toegeschreven aan de oudste 

betalingsverplichting.  

Artikel 8: Aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten.
1. De aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, kilometerheffing, boetes en beschikkingen die voortkomen 

uit overtredingen en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren komen voor rekening van Huurder. Kosten en boetes m.b.t. 
tachograafwetgeving en die verband houden met niet of niet op juiste wijze gebruiken van de verplichte bestuurderskaart en bedrijfskaart 
komen eveneens voor rekening van Huurder.

2. Bij trekkers kan MCH Rental tegen een door haar op te geven vergoeding voor een Eurovignet zorgdragen. Bij andere voertuigen dan 
trekkers is een Eurovignet in de huurprijs begrepen. 

Artikel 9: Verplichtingen van Huurder met betrekking tot het gebruik van het voertuig.
1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig, de sleutel en andere toebehoren daarbij of onderdelen daarvan om te gaan en ervoor 

te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming en overeenkomstig wet- en regelgeving wordt gebruikt.
2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in 

rekening worden gebracht, met een minimum van € 25, - (excl. btw).
3. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.
4. De bestuurder dient te beschikken over de bevoegdheid en bekwaamheid om het voertuig te besturen. Indien hij niet heeft meegewerkt 

aan een onderzoek naar zijn rijbevoegdheid en - bekwaamheid of zich na een ongeval aan de mogelijkheid tot een onderzoek heeft 
onttrokken, wordt hij geacht daarover niet beschikt te hebben. 

5. Huurder is gehouden het voertuig met een volle brandstoftank in te leveren. Indien het voertuig niet met een volle tank wordt ingeleverd, 
is Huurder naast de kosten voor brandstof ook aftankkosten verschuldigd.

6. Tenzij bij het aangaan van de huurovereenkomst voor beide partijen duidelijk was dat het voertuig gebruikt zou worden voor 
wederverhuur, is het Huurder niet anders dan met schriftelijke of digitale toestemming van MCH Rental toegestaan het voertuig weder te 
verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven. 

7. Het is Huurder niet mogelijk MCH Rental jegens derden te verbinden noch toegestaan de schijn daartoe te wekken.
8. Indien MCH Rental inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig 

heeft bestuurd of gebruikt, dient Huurder de identiteit en de adresgegevens van die bestuurder desverzocht binnen 48 uur aan MCH 
Rental mede te delen.

9. Het is Huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig 
wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Het is Huurder niet toegestaan het voertuig te brengen buiten de Groene kaart-landen, tenzij schriftelijk of digitaal anders is overeengekomen.
11. Huurder dient alle vloeistoffen, benodigd voor een bedrijfszeker technisch functioneren van het voertuig, en de bandenspanning op het 

vereiste niveau te (laten) houden. 
12. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de vereiste toevoegingen.
13. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij MCH Rental terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken 

van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; Huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding 
doen gelden.

14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het Huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot 
verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

15. In geval van schade aan of vermissing van het voertuig, toebehoren daarbij of onderdelen daarvan of enige gebeurtenis redelijkerwijs 
schade kan volgen, is Huurder verplicht:
• MCH Rental hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
• de instructies van MCH Rental op te volgen;
• de politie ter plaatse te waarschuwen;
• gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan MCH Rental of aan diens 

verzekeraar te verstrekken;
• binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier met, indien vereist, een kopie rijbewijs van de 

bestuurder aan MCH Rental te overleggen;
• zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
• het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
• MCH Rental en door MCH Rental aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van 

schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
16. Huurder dient MCH Rental zo spoedig mogelijk te informeren over:

• verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- en bedrijfsuren 
teller;

• verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem;
• defect raken van het voertuig of over een storing die het voertuig vertoont;
• beslaglegging op het voertuig;
• andere omstandigheden waarover MCH Rental redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

17. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurders, passagiers en andere gebruikers van het 
voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid voor cascoschade, schade door diefstal, schade aan banden en WAM-schade.
1. Onverminderd het in de volgende leden bepaalde, is Huurder bij schade aan het voertuig, bij schade door diefstal van het voertuig en bij 

schade met of door het voertuig in het verkeer aan derden veroorzaakt (WAM-schade) bij niet-bovenhoofdse schade per schadegeval 
het eigen risico verschuldigd dat op het huurcontract staat of anderszins schriftelijk is overeengekomen en bij bovenhoofdse schade 
een eigen risico van € 5.000 per schadegeval. Indien cascoschade verhaald wordt op een derde, wordt het bedrag van het eigen risico 
terugbetaald. 

2. Voor het schadebedrag boven het eigen risico geldt het volgende. Het voertuig is verzekerd voor de risico’s van cascoschade en schade 
door diefstal. Tevens is het voertuig, als het een motorvoertuig is, verzekerd voor het risico waartoe het gebruik van het voertuig in het 
verkeer aanleiding kan geven (WAM-schade). De verzekeringsvoorwaarden bevatten uitsluitingen van dekking en voorschriften omtrent 
de handelswijze bij schade, waaraan huurder gebonden is. Voor cascoschade, schade door vermissing en WAM-schade is Huurder 
aansprakelijk indien en voor zover de verzekeraar geen dekking verleent. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij MCH Rental ter inzage en 
worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. 

3. Indien het gaat om cascoschade of schade door diefstal waarvoor de verzekeraar geen dekking verleent, is Huurder ook aansprakelijk 
voor de schade van MCH Rental ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te 
verhuren. Het bedrag daarvan wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, 
vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

4. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van MCH Rental, tenzij het gaat om 
schade waarvoor de verzekeraar geen dekking verleent. 

5. Schade aan lading of andere vervoerde zaken komt, ongeacht de wijze van totstandkoming, altijd voor rekening van Huurder. 
6. Schade aan banden veroorzaakt door inrijding van buitenaf komt altijd voor rekening van Huurder.

Artikel 11: Herstellingen van het voertuig.
1. Herstellingen dienen te worden verricht door een door MCH Rental aangewezen bedrijf. Huurder dient alvorens het voertuig voor 

herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van MCH Rental te krijgen.
2. Huurder zal op eerste verzoek van MCH Rental het voertuig ter keuring, reparatie of controle aanbieden.
3. Bij een huurperiode van langer dan 30 dagen is het mogelijk dat het voertuig tijdens de huurperiode onderhoud behoeft. In dat geval 

wordt de plicht tot betaling voor de periode van het onderhoud niet onderbroken. Indien dat voorhanden is, kan Huurder voor die periode 
een vervangend voertuig huren.

Artikel 12: Gebreken aan het voertuig. 
1. MCH Rental is niet gehouden gebreken te verhelpen, tenzij zij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of 

behoorde te kennen en herstel redelijkerwijze mogelijk is. Zoals vermeld in artikel 17, kan zij er bij een gebrek ook voor kiezen de 
huurovereenkomst te ontbinden. 

2. In geval van gebreken heeft Huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als MCH Rental bij het aangaan van de 
huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

3. MCH Rental is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien zij bij het aangaan van de huurovereenkomst de 
gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 13 Recht op inspectie en toegang.
MCH Rental heeft het recht om het voertuig te allen tijde zelf te inspecteren of een door haar aangewezen vertegenwoordiger te laten 
inspecteren. Huurder is verplicht om MCH Rental te informeren over de locatie van het voertuig, met alle mogelijke middelen te ondersteunen 
en MCH Rental toegang te verlenen tot het voertuig.

Artikel 14: Derdenbeding
1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het voertuig bij een derde kan 

(komen te) berusten of dat het voertuig kan zijn (of worden) verpand aan een derde.
2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het voertuig op eerste verzoek en/of ingeval van 

surseance van betaling of faillissement van MCH Rental aan derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan 
beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het voertuig zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van MCH 
Rental 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 derde of op een door derde aangewezen locatie.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
4. Dit derdenbeding kan niet worden herroepen.

Artikel 15: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.
Voor rekening van Huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken 
van het voertuig van overheidswege worden opgelegd. Indien deze sancties en maatregelen aan MCH Rental worden opgelegd, is Huurder 
gehouden MCH Rental op eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij Huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte 
verschuldigd wordt, met een minimum van € 25, - (excl. btw). Indien MCH Rental in verband met enige gedraging of nalaten van Huurder, 
zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is Huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, 
met een minimum van € 10, - (excl. btw).

Artikel 16: Beslag op het voertuig.
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft Huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van 
de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit 
van MCH Rental is. Huurder is gehouden MCH Rental schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende en in verband daarmee 
gemaakte kosten.

Artikel 17: Ontbinding van de huur.
MCH Rental is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het 
bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente en zonder gebonden te zijn tot 
schadevergoeding, indien: 
• Huurder tijdens de huurperiode één of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of er 

gerede aanleiding bestaat te verwachten dat hij die niet zal nakomen;
• Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien 

van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland 
verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd;

• MCH Rental tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware MCH Rental hiervan op 
de hoogte geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan;

• het voertuig een gebrek heeft;
• zich buiten de wil van MCH Rental omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de huurovereenkomst al 

dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn dat van MCH Rental geen naleving van de huurovereenkomst kan worden gevergd. 
Onder deze omstandigheden wordt onder meer verstaan: (dreiging van) oorlog, oproer, aanslagen, staking, natuurrampen, brand, 
ongevallen en wettelijke maatregelen.

Huurder dient alle medewerking aan MCH Rental te verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. MCH Rental is niet 
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 18: Aansprakelijkheid van Huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.
Huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere 
gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van Huurder hadden.

Artikel 19: Toepasselijk recht.
De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Indien Huurder ten tijde van het inleiden van een gerechtelijke procedure buiten 
Nederland woont of gevestigd is, is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de plaats van de zetel van MCH Rental.
Algemene voorwaarden van huurder worden uitdrukkelijk terzijde gesteld.
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