Algemene voorwaarden
Bazz E-bikes As A Service
Paas_Huur

Versie 1.3

1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurcontracten en huur-offertes van Bazz
E-bikes.

1.2.

Bazz E-bikes verklaart altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan te leveren
op het moment van afsluiten van een huurovereenkomst.

1.3.

De verzekeringsvoorwaarden, garantievoorwaarden, en service-/ onderhoudsvoorwaarden,
aanvullende voorwaarden kunt u opvragen bij Bazz E-bikes en worden door het aangaan, indien van
toepassing, van de huurovereenkomst geacht door de huurder gekend en aanvaard te zijn.

1.4.

De bij de huurovereenkomst behorende voorwaarden kunnen door Bazz E-bikes gewijzigd worden.
De gewijzigde voorwaarden of documenten zijn alleen van toepassing op nieuwe
huurovereenkomsten, mits de noodzaak is vanwege aanpassingen in wet- en regelgeving.

Artikel 2. Offerte
2.1.

Bazz E-bikes brengt een offerte schriftelijk of elektronisch uit. De offerte bevat een dagtekening en
vermeld op welke datum het aanbod mogelijk vervalt. De offerte wordt altijd onder voorbehoud van
acceptatie uitgebracht.

2.2.

De offerte bevat nauwkeurige informatie zodat de huurder duidelijk weet wat zijn/haar rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de offerte zijn verbonden.

Artikel 3. Duur huurovereenkomst en ingang huurperiode
3.1.

De overeenkomst gaat in op het moment van de aflevering.

3.2.

Als bij de ondertekening van de overeenkomst niet bekend is gemaakt wanneer het object geleverd
kan worden, ontvangt u van Bazz E-bikes in een redelijk termijn (10 dagen) een bericht wanneer het
object geleverd wordt.
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Artikel 4. Aflevering
4.1.

Huurder is gehouden alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de aflevering van het object in
gebruiksklare staat. Ten bewijze van de aflevering van het object compleet, gebruiksklaar, in
deugdelijke staat en vrij van gebreken dient huurder aan verhuurder, door of namens verhuurder
voorgelegd acceptatiecertificaat te ondertekenen.

4.2.

De geplande afleveringsdatum is niet meer dan een indicatie. Tenzij dit te wijten is aan de eigen schuld
van verhuurder, is verhuurder niet aansprakelijk voor een eventuele vertraging of achterwege blijven
van de aflevering van het object noch voor eventuele (werk) schade die bij de aflevering van het object
mocht worden veroorzaakt.

4.3.

Huurder zal het object bij aflevering namens verhuurder in ontvangst nemen en dit in
overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst, houden voor verhuurder als eigenares.

Artikel 5. Betalingen
5.1.

De huurtermijnen dienen stipt per vervaldatum te worden voldaan op de door verhuurder daartoe
aangegeven rekening bij een bankinstelling binnen Nederland.

5.2.

De betaling vindt plaats door middel van een verplichte automatische incasso. Hier zijn de bepalingen
en voorschriften van toepassing die door Bazz E-bikes of een daarvoor in de plaats komende instelling
worden vastgesteld. Indien huurder aan verhuurder geen volmacht heeft verleend voor automatische
incasso van wat uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd, of indien een verleende
incassovolmacht eindigt, wordt ieder van de door huurder verschuldigde huurtermijnen direct
verhoogd met EUR 12,-

5.3.

Met betrekking tot wat huurder op enig moment uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd, is
huurder niet bevoegd zich te beroepen op verrekening. Huurder is evenmin bevoegd de betaling van
de huurtermijnen op te schorten en/of de verschuldigde huurtermijnen te verminderen met een
beroep op eventuele ondeugdelijkheid van en/of gebreken aan het object.
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5.4.

Indien huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van een huurtermijn, dan wel enig ander door
hem uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag, zal hij hierover een vertragingsrente
verschuldigd zijn gelijk aan 1,5 % per maand of de geldende wettelijke rente indien die hoger mocht
zijn dan voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling, waarbij
een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

Artikel 6. Belastingen
6.1.

Al wat uit hoofde van de overeenkomst door huurder is verschuldigd, dient door verhuurder te worden
vermeerderd met de daarover verschuldigde belastingen en heffingen hoe ook genaamd, zowel
huidige als toekomstige, waaronder begrepen (zonder hiertoe beperkt te zijn) omzetbelasting over de
door huurder verschuldigde huurtermijnen.

6.2.

Alle belastingen en heffingen betreffende het bezit en/of het gebruik van het object welke ten laste
van verhuurder mochten worden geheven (met uitzondering van inkomsten- of
vennootschapsbelasting) dienen door huurder op eerste verzoek aan verhuurder te worden vergoed.

Artikel 7. Gebreken
7.1.

De inhoud van het door verhuurder betreffende het object ontvangen
acceptatiecertificaat bepaalt:

A.

De aanwezigheid van gebreken aan het object bij het aangaan van de overeenkomst en,

B.

De bekendheid van verhuurder met dergelijke gebreken.

7.2.

Verhuurder is tegenover huurder verplicht herstel van gebreken aan het object. Verhuurder is echter
niet verplicht tot vergoeden van schade die direct of indirect voortvloeit uit gebreken aan het object.

7.3.

Huurder is niet bevoegd om kosten gemoeid met herstel van gebreken aan het object en/of schade
die voortvloeit uit gebreken aan het object in mindering te brengen op wat door huurder aan
verhuurder uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is of nog zal worden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

ondertekende
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8.1.

Mocht komen vast te staan, dat er op verhuurder enige aansprakelijkheid betreffende het object
mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van verhuurder in ieder geval beperkt tot de
aansprakelijkheid die de leverancier c.q. fabrikant van het object eventueel uit dien hoofde tegenover
verhuurder mocht hebben.

8.2.

Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden betreffende eventuele door het
object of eventuele tekortkomingen daaraan veroorzaakte schade.

8.3.

Ongeacht de door verhuurder gebruikte benaming van de overeenkomst, is verhuurder nimmer
aansprakelijk voor de boekhoudkundige en/of fiscale kwalificatie van de overeenkomst. Huurder
vrijwaart verhuurder van aanspraken in verband met voormelde kwalificatie.

8.4.

Bazz E-Bikes B.V. is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden in verband met schade als gevolg
van het gebruik en bezit van de e-bike. Tevens dient de gebruiker te zorgen voor een adequate
aansprakelijkheidsdekking.

Artikel 9. Eigendom
9.1.

Het is huurder niet toegestaan het object te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander
beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het
huurder voorts niet toegestaan het object geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde
in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze overeenkomst aan een
derde over te dragen.
Huurder dient eventuele kentekens die tot aanduiding van het eigendomsrecht van verhuurder op het
object zijn aangebracht onaangetast te laten, of op verzoek van verhuurder zodanige kentekens aan
te brengen. Indien een derde enig recht ten aanzien van het object wil uitoefenen, dient huurder
verhuurder hiervan onmiddellijk mededeling te doen en tevens de desbetreffende derde onverwijld
van het eigendomsrecht van verhuurder in kennis te stellen.
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9.2

Het object mag uitsluitend van de plaats van aflevering worden verwijderd na voorafgaande
schriftelijke toestemming van verhuurder. Een dergelijke verplaatsing geschiedt altijd voor rekening
en risico van huurder. De hier bedoelde toestemming zal door verhuurder niet op onredelijke gronden
geweigerd worden indien de gevraagde verplaatsing verband houdt met verhuizing van huurder
binnen Nederland. Het chassisnummer van het object moet bij beide partijen bekend zijn voordat een
verplaatsing van object plaats vindt.

9.3.

Verhuurder heeft het recht het object te allen tijde te (doen) inspecteren en alle documenten die
betrekking hebben op het object ter inzage te verkrijgen. Huurder verplicht zich aan voormelde
inspectie en inzage zijn medewerking te verlenen.

Artikel 10. Informatie
10.1

Huurder verplicht zich op eerste verzoek van verhuurder door verhuurder gevraagde informatie die
verhuurder noodzakelijk acht, daaronder mede begrepen financiële informatie die op huurder
betrekking heeft, te verstrekken. Voorts verplicht huurder zich aan verhuurder alle informatie (van
welke aard dan ook), die voor verhuurder relevant kan zijn, waaronder de situaties zoals genoemd in
artikel 11, te verstrekken onverwijld nadat de (relevantie van) die informatie hem bekend is geworden.

10.2.

Huurder dient verhuurder direct schriftelijk in kennis stellen zodra huurder (met het voornemen tot)
intrekking van een ten behoeve van huurder neergelegde aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in
2: 403 BW bekend is geworden. Verhuurder is in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende
zekerheid van huurder te verlangen. Huurder is verplicht die zekerheid conform verzoek van
verhuurder aan te vullen of te vervangen.

Artikel 11. Ontbinding en vervroegde opeisbaarheid
11.1.

Indien huurder een op hem rustende verplichting tegenover verhuurder niet nakomt, of indien:

A.

Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat huurder binnen vier maanden zijn bedrijf naar het
buitenland zal verplaatsen, of:

B.
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Blijkt dat bij het aangaan van de overeenkomst door huurder feiten of omstandigheden zijn verzwegen
of onjuist zijn voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisneming daarvan de overeenkomst door
verhuurder niet of op andere condities zou zijn aangegaan, of:

C.

Ten laste van huurder en/of een (rechts)persoon/personen die zekerheid heeft/hebben gegeven
aan verhuurder of zich hebben verbonden voor de verplichtingen van huurder tegenover verhuurder,
hierna zowel samen als ieder afzonderlijk te noemen: zekerheidgever, beslag is gelegd of een
dergelijk beslag dreigt, dan wel huurder en/of zekerheidgever op enige andere wijze de vrije
beschikking over het geheel of gedeelte van zijn vermogen verliest, daarop anderszins verhaal wordt
gezocht, of:

D.

Huurder en/of zekerheidgever overlijdt indien huurder/zekerheidgever een natuurlijk persoon is, of
wordt ontbonden, opgeheven, gesplitst of fuseert indien huurder/zekerheidgever een rechtspersoon
is, of:

E.

Surseance van betaling of faillissement van huurder en/of zekerheidgever is aangevraagd of ten
aanzien van huurder en/of zekerheidgever een (wettelijke) schuldsaneringsregeling op van
toepassing wordt verklaard, of:

F.

Huurder zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of beëindigt, danwel ingeval van ernstige twijfel van
verhuurder over de continuïteit van het bedrijf van huurder, of:

G.

De zeggenschap over (het bedrijf van) huurder, danwel een substantieel gedeelte van de activa van
(het bedrijf van) huurder aan derden wordt overgedragen, of:

H.

Een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor de verplichtingen van huurder (waaronder mede
begrepen aansprakelijkheid op grond van 2:403 BW) is of wordt ingetrokken, of:

I.

Een ten behoeve van verhuurder tot zekerheid verbonden goed wordt vervreemd, onteigend,
gevorderd of verbeurdverklaard, geheel of gedeeltelijk teniet gaat of wordt beschadigd, in waarde
dreigt te verminderen of een tot zekerheid verbonden goed blijkt niet te bestaan, of:
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J.

Enige vergunning, vereist met betrekking tot de bedrijf- of beroepsuitoefening van huurder ontbreekt,
vervalt of wordt ingetrokken of wanneer wordt gehandeld in strijd met een zodanige vergunning of
daaraan verbonden voorwaarden, of:

k.

Een andere overeenkomst tussen verhuurder of enige andere financiële instelling en huurder
vervroegd wordt opgeëist of beëindigd, of:

l.

Zich enige omstandigheid voordoet die de verhaalsmogelijkheden van verhuurder in ernstige mate
kunnen verhinderen of in gevaar kunnen brengen. Het geen dat huurder aan verhuurder verschuldigd
is, is ineens opeisbaar en is verhuurder gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst direct te ontbinden.
Ingeval van zodanige ontbinding zal verhuurder het object onmiddellijk in bezit kunnen (doen) nemen
en is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd gelijk aan het
bedrag van het totaal van de huurtermijnen die huurder bij het in stand blijven van de overeenkomst
gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met de kosten vermeld in artikel 17 van deze
algemene voorwaarden. Deze vergoeding laat het recht van verhuurder om (aanvullende)
schadevergoeding te vorderen onverlet.

Artikel 12. Zekerheid
Huurder is verplicht desgevraagd voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en
toekomstige verplichtingen tegenover verhuurder, zowel voortvloeiend uit de bestaande overeenkomst
evenals uit nieuwe overeenkomsten van welke aard dan ook. Is een gestelde zekerheid naar het oordeel van
verhuurder onvoldoende geworden, en/of is de mogelijkheid van verhuurder zich op het object te verhalen
verminderd of tenietgegaan, dan is huurder, niettegenstaande de rechten van verhuurder ex artikel 11, verplicht
desgevraagd tegenover verhuurder (aanvullende) zekerheid te stellen.
Artikel 13. Einde huurovereenkomst/teruggave Object
13.1.

Opzegging van deze overeenkomst dient te geschieden middels aangetekend schrijven drie
maanden voor afloop van de vaste huurperiode. Bij gebreke van opzegging als voormeld wordt de
overeenkomst stilzwijgend verlengd telkens met een periode van drie maanden.
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Ongeacht de wijze waarop de overeenkomst eindigt, dient huurder direct bij het einde van de
overeenkomst voor eigen risico het object compleet, gebruiksklaar en in goede staat van onderhoud
en vrij van schade af (te doen) leveren op een door verhuurder aangegeven adres in Nederland. Met
uitzondering van gebruikssporen.
Verhuurder is te allen tijde bevoegd onverminderd zijn overige rechten uit de overeenkomst, om bij
het einde van de overeenkomst het object zelf weer in bezit te (doen) nemen. Indien verhuurder
gebruik maakt van zijn recht tot inbezitneming van het object is hij bevoegd de plaats waar het object
zich bevindt te (doen) betreden. Huurder is verplicht aan verhuurder alle medewerking te verlenen die
naar het oordeel van verhuurder noodzakelijk is om het object in zijn bezit te verkrijgen.

13.2.

Bazz E-bikes is te allen tijde bevoegd om na inlevering van het object een eindafrekening te versturen.
De eindafrekening bevat de verrekening van niet gemelde schades die bij inlevering is geconstateerd.
De eindafrekening wordt automatisch geïncasseerd.

Artikel 14. Administratie
De administratie van verhuurder strekt tot volledig bewijs betreffende wat huurder aan verhuurder is
verschuldigd behoudens door huurder te leveren tegenbewijs.
Artikel 15. Overdracht Object/contractsovername
15.1.

Verhuurder heeft het recht haar volledige rechtsverhouding met huurder uit hoofde van de
overeenkomst, en/of de eigendom van het object, over te dragen aan derden, evenals de vorderingen
voortvloeiend uit deze overeenkomst en/of het object aan derden over te dragen of te verpanden en
in het kader van die overdracht(en) of verpanding en/of in vervolg daarop, informatie over de
overeenkomst en/of huurder te verstrekken aan derden.

15.2.

Door ondertekening van de overeenkomst geeft huurder bij voorbaat onherroepelijk toestemming tot
deze overdracht c.q. contractsovername evenals genoemde cessie en/of verpanding en het
verstrekken van voormelde informatie aan derden. Van de overdracht, contractsovername, cessie
en/of verpanding kan door verhuurder mede namens derden of door derden mede namens
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verhuurder kennis worden gegeven c.q. mededeling worden gedaan. De facturering van de eerste
huurtermijn door derden zal gelden als kennisgeving aan huurder zoals hier boven bedoeld.
15.3.

Voor zover aan huurder van de bovenbedoelde overdracht en contractsovername kennis zal zijn
gegeven, zal huurder het object houden voor derden als eigenaar, en zal derden in plaats van
verhuurder partij bij de overeenkomst zijn.

Artikel 16. Hoofdelijke aansprakelijkheid
16.1.

Voor de verplichtingen van een huurder en/of medeondergetekende zijn diens rechtsopvolgers
hoofdelijk aansprakelijk.

16.2.

Indien verhuurder de overeenkomst sluit met meerdere (rechts)personen, en/of meerdere
(rechts)personen voor de overeenkomst zijn verbonden, is ieder van deze (rechts)personen tegenover
verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor al wat verhuurder uit hoofde van de overeenkomst op enig
moment te vorderen heeft.

16.3.

Indien een of meer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk zijn tegenover verhuurder voor al wat
verhuurder uit hoofde van de overeenkomst op enig moment te vorderen heeft, zijn hierop de
volgende bepalingen van toepassing:

Ieder van de hoofdelijk verbonden (rechts)personen:
- doet afstand van alle door de wet aan hoofdelijk medeschuldenaren toegekende rechten, voorrechten en
verweren en zal op eerste verzoek van verhuurder aan haar voldoen al wat verhuurder te vorderen heeft met
betrekking tot of in samenhang met de overeenkomst.
- stellen vorderingen die zij op elkaar mochten hebben of nog verkrijgen uit hoofde van regres en/of
subrogatie achter bij alle vorderingen van verhuurder.
- vrijwaart verhuurder tegen alle financiële gevolgen van het niet nakomen door huurder van zijn verplichtingen
uit de overeenkomst. Deze verplichting blijft in stand ook indien artikel 14 faillissementswet van toepassing is.
3
Artikel 17. Kosten
Alle kosten door verhuurder gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, waaronder begrepen zonder
daartoe te zijn beperkt kosten voor verwijdering, taxatie en transport, herstel van schade en/of achterstallig
onderhoud alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van huurder.
De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tien procent (10%) van het totale bedrag van de
niet betaalde verschenen en nog niet verschenen termijnen, met een minimumbedrag van EUR 250,-. Voor
zover verhuurder kan aantonen dat de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten hoger zijn dan
genoemde 10% komen de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten volledig voor rekening van
huurder.
Artikel 18. Persoonsgegevens.
18.1.

Bazz E-bikes behandelt alle persoonlijke informatie, in overeenstemming met de Algemene
Verordering Gegevensbescherming. Daarbij worden gegevens nooit voor commerciële doeleinden
doorgegeven aan derden.

18.2.

Bazz E-bikes behoudt zich het recht om persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde
partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is
van een gerechtvaardigd belang.

Artikel 19. Slotbepalingen
19.1.

Wijzigingen in c.q. aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door
partijen zijn overeengekomen.

19.2.

In geval van verlenging van de overeenkomst blijven hierop de aanvankelijk overeengekomen
voorwaarden en bepalingen onverkort van kracht, behoudens voor zover daarvan uitdrukkelijk
schriftelijk is afgeweken.
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19.3.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden
gebracht voor de bevoegde rechter te Almelo, met dien verstande dat verhuurder gerechtigd is het
geschil voor te leggen aan een rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil
kennis te nemen.

3
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