Huurvoorwaarden
Artikel 1. | Toepasselijkheid
1. Deze huurvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de huurovereenkomst die
betrekking heeft op de huur van auto’s van Mobuur.
2. Huurder is gehouden de verplichtingen en verboden uit deze huurvoorwaarden met
betrekking tot het gebruik van de auto op te leggen aan passagiers en medehuurders
van de auto (zoals hulp bij laden en lossen) en toe te zien op de nakoming daarvan. De
huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het doen en nalaten van alle derden, waaronder
medehuurders en passagiers mede begrepen, aan wie de huurder het gebruik van de
auto overlaat, als ware de handelingen of het nalaten van de huurder zelf.
Artikel 2. | Periode van gebruik
1. Mobuur stelt de auto ter beschikking van huurder op de daartoe overeengekomen dag
en tijdstip.
2. Huurder stelt de auto ter beschikking van Mobuur uiterlijk op de dag en het tijdstip
waarop de huurovereenkomst eindigt, op de locatie De Groene Hoven. Huurder zal de auto
aankoppelen aan de laadvoorziening en controleren dat de auto geladen wordt.
3. Vóór gebruik van de auto vullen huurder en Mobuur gezamenlijk het afgiftefomulier in,
noteren de kilometerstand en controleren de staat van de auto. Eventuele later ontdekte
defecten en schade zijn voor risico van huurder.
4. Mobuur zorgt dat de vereiste documenten in de auto aanwezig zijn of overhandigt
deze aan huurder, waaronder in elk geval begrepen een kopie van het kentekenbewijs
en het verzekeringsbewijs (groene kaart).
5. Indien de auto niet uiterlijk bij afloop van de huurovereenkomst is teruggebracht, heeft
Mobuur het recht de auto onmiddellijk terug te nemen. De uit de huurovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het tijdstip waarop de
auto weer in bezit is van Mobuur.
Artikel 3. | Huurvergoeding en betaling
1. De verschuldigde huurvergoeding wordt bepaald aan de hand van enerzijds de
overeengekomen periode van gebruik of - als dat, onverminderd het overigens krachtens
de huurovereenkomst geldende, langer is - de periode van daadwerkelijk gebruik en het
aantal verreden kilometers, en anderzijds het tarief voor ingebruikgeving van de auto
zoals afgesproken ten tijde van de reservering.
2. Bij inleveren van de auto vullen Mobuur en huurder gezamenlijk het innameformulier in, en
wordt de kilometerstand genoteerd.
Artikel 4. | Verplichtingen huurder
1. Het is huurder niet toegestaan de auto:
a) te laten besturen door een ander dan een medehuurder;
b) onder te verhuren;
c) te gebruiken voor rijles of voor het vervoer van personen tegen betaling, met
uitzondering van carpooling;
d) te gebruiken voor het houden van wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids-, of
betrouwbaarheidsproeven;
e) te gebruiken op een circuit of een terrein waarvoor de auto in redelijkheid niet
geschikt is, dan wel op een terrein waar staat aangegeven dat betreding daarvan op

eigen risico is;
f) te gebruiken buiten Nederland, tenzij Mobuur hiervoor uitdrukkelijk (schriftelijk,
via e-mail of de website) toestemming heeft verleend aan huurder;
g) (mede) te gebruiken voor het vervoer van (huis)dieren, tenzij Mobuur hiervoor
uitdrukkelijk (schriftelijk, via e-mail of de website) toestemming heeft verleend;
h) zodanig te gebruiken dat dit kan leiden tot verergering van bestaande, voor huurder
kenbare of waarneembare defecten of andere schade aan de auto of tot
vermindering van de verkeersveiligheid.
2. Het is voorts niet toegestaan te roken in de auto.
3. Huurder is gehouden de auto te gebruiken, te besturen en te behandelen zoals een
zorgvuldig huurder betaamt, en zal daartoe in ieder geval:
a) eventuele lading deugdelijk vastzetten;
b) de Auto terug te bezorgen in de staat waarin huurder de auto heeft ontvangen bij
aanvang van de huurovereenkomst;
c) de auto schoon terug te bezorgen; bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen
de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht;
d) de voor de auto geschikte brandstof te tanken, dat wil zeggen de auto te laden;
f) de auto niet te besturen als hij onder invloed is van drank, drugs of medicijnen die
het rijgedrag kunnen beïnvloeden;
g) zorgvuldig omgaan met de sleutels van de auto en, voor zover aanwezig, de
bediening van de alarminstallatie en de bij de auto behorende documenten (zoals
het kentekenbewijs, verzekeringsbewijs/groene kaart- of indien toepasselijk, de
grensdocumenten).

Artikel 5. | Aansprakelijkheid en verzekering
1. De auto’s van Mobuur zijn allrisk verzekerd, dat wil zeggen dat de auto verzekerd is tegen
schade of diefstal.
2. Per schadegeval heeft de huurder een eigen risico van € 250- .
3. Belangrijks: niet gedekt door de verzekering is de schade veroorzaakt door het gebruik
van alcohol of drugs.
4. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers
en andere huurders van de Auto, ook indien deze niet de instemming van huurder
hebben verkregen.
5. In geval van schade aan de auto in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de
auto voor rekening van huurder. De toepasselijke verzekering bieden daartegen mogelijk
dekking, waarvoor verwezen wordt naar de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden.
Artikel 7. | Schade
1. In geval van defecten of schade aan de auto of toegebracht met de auto of in geval van
vermissing van de auto, is huurder verplicht:
a) hier zo spoedig mogelijk melding van te maken aan Mobuur;
b) de instructies van Mobuur op te volgen;
c) gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis
betrekking hebben aan Mobuur of de verzekeraar te verstrekken;
d) de auto niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging
of vermissing beschermd te hebben;
e) Mobuur alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging
van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
2. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
a) melding te doen bij de politie ter plaatse;
b) zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier
aan Mobuur over te leggen;
c) zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

Artikel 8. | Boetes en maatregelen
1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die van
overheidswege worden opgelegd in verband met het gebruik van of het tot zijn
beschikking hebben van de auto, tenzij deze sancties of maatregelen verband houden
met een defect dat bij aanvang van de huurovereenkomst reeds aanwezig was of de
sancties verband houden met omstandigheden die naar redelijkheid in de risicosfeer van
Mobuur liggen.
2. Indien deze sancties en maatregelen waarvoor huurder krachtens het bepaalde in het
vorige lid aansprakelijk is, aan Mobuur worden opgelegd, is huurder gehouden
Mobuur op diens eerste verzoek schadeloos te stellen.
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