HUURVOORWAARDEN LOGICX MOBILITEIT BV
Verhuurder verhuurt hiermede aan de in de overeenkomst genoemde huurder het genoemde voertuig tegen de hierna vermelde voorwaarden:
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- verhuurder: Logicx Mobiliteit BV.
- huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de
huurovereenkomst sluit.
- bestuurder: de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide persoon.
- voertuig: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de
huurovereenkomst.
- Logicx Mobiliteit BV handelt op naam en voor rekening van Reis- en
Rechtshulp NV indien de berijder een verzekerde van Reis- en Rechtshulp NV is. Als
dan is deze overeenkomst tot stand gekomen tussen Reis- en Rechtshulp NV en de
berijder. Logicx Mobiliteit BV handelt op eigen naam en voor eigen rekening indien de
berijder niet een verzekerde van Reis- en Rechtshulp NV is. Alsdan is deze
overeenkomst tot stand gekomen tussen Logicx Mobiliteit BV als verhuurder van de
auto en de huurder als huurder van de auto.
- schriftelijk : in geschrift of elektronisch
Artikel 1: Huurvoorwaarden BOVAG
1. Op deze voorwaarden zijn aanvullend de “Algemene Huurvoorwaarden BOVAG
Verhuurbedrijven” van toepassing aanwezig in de map in het voertuig.
Artikel 2: Schaderegistratie
2. Indien tussen partijen geen schaderegistratie van het voertuig is opgemaakt,
wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben
ontvangen. Aan het voertuig bestaande (bekende) schade zal op de
huurovereenkomst worden aangetekend. Door de huurder bij de uitgifte van het
voertuig geconstateerde schade die niet is aangetekend op de huurovereenkomst
dient direct gemeld te worden bij Logicx Mobiliteit BV.
Artikel 3: Gebruik binnen EU landen
3. Het gebruik van het gehuurde is beperkt tot gebruik binnen EU landen alsmede
Noorwegen en Zwitserland. Uitsluitend in geschrift of elektronisch toestemming van
verhuurder kan hiervan worden afgeweken.
Artikel 4: Inlevering voertuig door huurder
4. Huurder is gehouden het voertuig te retourneren op de op het huurcontract vermelde
retourdatum en retourplaats in de staat waarin deze is ontvangen (met uitzondering
van de gevolgen van normale slijtage) met alle bij het voertuig verstrekte
accessoires, gereedschappen (voor zover verstrekt), kentekenbewijs en overige
documenten, de sleutels en voorzien van een volle tank met de juiste brandstof.
Indien na van verhuurder verkregen toestemming het voertuig buiten de
openingstijden van verhuurder bij een Logicx innamepunt dan wel binnen of buiten
voornoemde openingstijden elders wordt ingeleverd, duurt de aansprakelijkheid van
huurder voor schade aan het voertuig of vermissing daarvan, voor de kosten van
parkeren en voor de kosten genoemd in artikel 7 van deze voorwaarden, voort totdat
verhuurder het voertuig in ontvangst heeft genomen en deze heeft geïnspecteerd.
Indien huurder het voertuig na het einde van de huurovereenkomst niet op de
overeengekomen datum tijd en/of bij een door Logicx erkend innamepunt afgeeft,
duurt de verplichting tot betaling van huur onverminderd voort, en is huurder daarboven
een opslag van € 75,00 per dag verschuldigd. Voorts vervallen in dat geval alle
contractuele beperkingen van aansprakelijkheid van huurder. Het hier bepaalde is ook
van toepassing als het voertuig niet door huurder wordt afgegeven in verband met
justitiële en/of andere gerechtelijke inbeslagneming en verhuurder van een dergelijke
inbeslagneming geen verwijt kan worden gemaakt.
Artikel 5:Aansprakelijkheid
5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan goederen
achtergelaten of opgeborgen door huurder of ieder ander, op, in of aan het voertuig.
5.1. Huurder is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de huurder, de passagiers en
alle anderen die het voertuig gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook
indien dit handelen resp. nalaten niet de instemming van de huurder had.
5.2. Huurder dient zorgvuldig met het voertuig om te gaan. Huurder is aansprakelijk voor
alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de
administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de
Wegenverkeerswet en overige wetgeving met het voertuig, vermeerderd met een
bijdrage in de administratiekosten. Onverminderd bijzondere afspraken met de
verhuurder is deze overeenkomst aangegaan voor een termijn van ten hoogste drie
maanden.
Artikel 6: Verzekering
6. Het voertuig is tegen cascoschade en Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd in die
landen die door de verzekeraar op het internationale verzekeringsbewijs (groene kaart)
zijn aangegeven als dekkingsgebied en dus niet zijn doorgestreept. Mits de
verzekering dekking biedt, neemt de huurder de verplichting tot schadeloosstelling
van verhuurder ter zake van schade of verlies van het voertuig beperkt tot een
maximumbedrag van het in het genoemde casco en WA-verzekering bedrag van
het zogenoemde Eigen risico op zich. Ingeval van een schadegebeurtenis in het
binnenland wordt de huurder de mogelijkheid geboden om een afkoopsom van het
Eigen risico te voldoen in welk geval de verplichting Eigen risico zal reduceren tot
een bepaald vastgesteld bedrag. De huurder dient hiertoe in het uitgifte proces bij
de totstandkoming van de huurovereenkomst aangegeven te hebben gedeeltelijke
afkoop Eigen Risico te willen toepassen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
7. Het Eigen Risico bedraagt € 660,- bij een schadegebeurtenis binnen Nederland.
7.1. Het eigen risico bedraagt € 900,- bij een schadegebeurtenis buiten Nederland met
uitzondering van Turkije of Marokko hier geldt een eigen risico van € 2.500,- per
schadegebeurtenis.
7.2. Indien gedeeltelijke afkoop Eigen Risico is overeengekomen, is de verplichting van
huurder tot schadeloosstelling beperkt tot € 120,- per schadegebeurtenis binnen
Nederland.

7.3. Gedeeltelijke Afkoop Eigen Risico geldt niet in het geval van diefstal van het voertuig
en/of onderdelen. In die gevallen geldt het Eigen Risico zoals vermeld in artikel 7.1.,7.2.
7.4. Verhaalsbijstand is van toepassing. Een en ander overeenkomstig de voorwaarden
motorrijtuigverzekering van de verhuurder.
7.5. De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade indien: de schade niet door de
verzekeraar gedekt wordt, er sprake is van verwijtbare schade door onjuist gebruik
van het voertuig (bijvoorbeeld wanneer de huurder verkeerde brandstof heeft
getankt). In bovenstaande situaties is aansprakelijkheid beperkt tot het Eigen Risico
zoals genoemd in artikel 7. van deze overeenkomst niet van toepassing, maar zal
verhuurder de daadwerkelijke schadekosten, inclusief bedrijfsschade in rekening
brengen.
Artikel 8: Verplichtingen met betrekking tot gebruik van het voertuig
8. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen
het voertuig besturen. Het is huurder/bestuurder niet toegestaan het voertuig ter
beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het
huurcontract dan na uitdrukkelijke toestemming van Logicx.
8.1. Het voertuig mag niet overbelast worden, noch door het meenemen van meer
passagiers dan staat aangegeven door de fabrikant, noch door het vervoeren van meer
dan een redelijke bagage.
8.2. De huurder moet verhuurder onmiddellijk op de aangegeven wijze (zie 9.1) in kennis
stellen van schade of verlies van het voertuig of een deel daarvan (zie 8.4 e.v.), en
van eventueel optredende gebreken. In geval van schade of gebreken die het
voertuig voor weggebruik ongeschikt maken of die gevaar kunnen opleveren voor
personen of eigendommen, is het niet toegestaan het voertuig te gebruiken totdat een
dergelijke schade of het gebrek is gerepareerd of verholpen.
8.3. Reparaties die zonder voorafgaande goedkeuring van of namens verhuurder worden
uitgevoerd zijn voor verantwoording en rekening van huurder, tenzij deze achteraf
geheel of gedeeltelijk door of namens verhuurder worden goedgekeurd.
8.4. De huurder is aansprakelijk voor alle documenten, zoals kentekenbewijzen en groene
kaart, die met het huurvoertuig zijn meegegeven. Als deze documenten niet worden
teruggegeven aan het einde van de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor alle
schades welke daardoor direct of indirect ontstaan.
8.5. De huurder dient in geval van een aanrijding/ongeval met het voertuig de namen en
adressen van de betrokkenen alsmede eventuele getuigen op te nemen.
8.6. Het voertuig dient na een ongeval niet te worden achtergelaten, zonder voldoende
maatregelen te hebben getroffen, om het huurvoertuig veilig te stellen.
Artikel 9: Diefstal
9. In geval van diefstal van het voertuig en/of onderdelen hiervan dient er onmiddellijk
aangifte te worden gedaan bij de politie. Binnen twee weken dient het bewijs van
aangifte samen met de sleutel aan verhuurder (Logicx vestiging Apeldoorn) te zijn
overlegd.
9.1. Bij het ontstaan van schade/diefstal dient verhuurder onmiddellijk telefonisch op de
hoogte te worden gebracht en dient de huurder binnen twee weken een volledig
ingevuld en ondertekend schadeformulier aan verhuurder (Logicx vestiging Apeldoorn)
te overleggen. Als de huurder niet aan deze voorwaarden (8.5., 8.6., 9. en 9.1.)
voldoet verklaart de huurder akkoord te gaan dat verhuurder de daadwerkelijke
schadekosten, inclusief bedrijfsschade, in rekening brengt en hiermee het
schadedossier sluit. Verhuurder behoudt zich het recht voor om een schadeformulier,
welke buiten de gestelde termijn is verstrekt, niet in behandeling te nemen.
Artikel 10: Meerkilometers
10. Indien tussen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een maximaal aantal
kilometers is overeengekomen, brengt verhuurder de kosten voor meerkilometers
(meer dan 100 km/dag) in rekening bij de huurder.
Artikel 11: Gedeeltelijke afkoop eigen risico
11. Indien gedeeltelijke afkoop eigen risico is overeengekomen is verhuurder gemachtigd
de overeengekomen dagelijkse afkoopsom, zoals vermeld op de huurovereenkomst,
per huurdag na beëindiging van de huurperiode bij huurder in rekening te brengen.
Artikel 12: Autoverhuur waarschuwingssysteem
12. De houder van het Autoverhuur Waarschuwingssysteem is de afdeling autoverhuur
van de BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik. De persoonsgegevens van de huurder
worden in ieder geval opgenomen indien de auto niet wordt teruggebracht, er
misdrijven en/of overtredingen met de auto worden gepleegd waarvan de verhuurder
nadeel kan ondervinden, herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht door
toedoen van de huurder of de huurprijs meerdere malen niet of niet tijdig wordt
voldaan. Inlichtingen over geregistreerde persoonsgegevens en over de duur van de
registratie kunt u schriftelijk opvragen bij de houder van het Autoverhuur
Waarschuwingssysteem, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik.
Artikel 13: De overeenkomst
13. Van deze overeenkomst kan niet anders dan in geschrift of elektronisch toestemming
van verhuurder worden afgeweken. Huurder zal zich jegens verhuurder nimmer
kunnen beroepen op mondelinge toezeggingen of mondelinge afspraken.
Artikel 14: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
14. Bij het aangaan van de huurovereenkomst, worden persoonsgegevens en eventuele
andere gegevens gevraagd. Deze worden door verhuurder verwerkt ten behoeve van
het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en om u te informeren over voor u
relevante (bestaande en/of nieuwe) producten en diensten van verhuurder of
bedrijven waarmee verhuurder samenwerkt. Als u verder geen prijs stelt op
informatie over producten en diensten en van onderdelen van verhuurder of bedrijven
waarmee verhuurder samenwerkt dan kunt u dit schriftelijk melden bij: Logicx o.v.v.
WBP, postbus 4119, 7320 AC te Apeldoorn.
Artikel 15: Rittenregistratiesysteem
15. Onze voertuigen kunnen zijn voorzien van een rittenregistratiesysteem. Beschikbare
data wordt alleen gebruikt voor interne analyse. Logicx verstrekt deze informatie niet
aan derden, met uitzondering van gevallen waarin Logicx hiertoe op grond van
wettelijke bepalingen verplicht is of ter opsporing van het voertuig in geval van
verduistering en diefstal.

Door akkoord te gaan met de huurvoorwaarden geeft u toestemming aan verhuurder om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van verhuurder. Als u niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.

RENTAL CONDITIONS LOGICX MOBILITEIT BV
The rental company hereby rents out the vehicle in question to the Renter named in the agreement at the conditions provided for below:
Definitions
In these conditions the following terms have the following meanings:
• rental company: Logicx Mobiliteit BV
• renter: the natural person or legal entity that enters into the rental
contract as the renter
• driver: the person designated as the driver in the rental contract
• vehicle: the vehicle or other object that is the subject (or one of the subjects)
of the rental contract
• Logicx Mobiliteit BV acts in the name of and for the account of Reis- en
Rechtshulp NV if the driver is insured by Reis- en Rechtshulp NV is. In that case this
contract is concluded between Reis- en Rechtshulp NV and the driver. Logicx Mobiliteit
BV acts in its own name and for its own account if the driver is not insured by Reis- en
Rechtshulp NV. In that case this contract is concluded between Logicx Mobiliteit BV as
the car rental company and the renter as the renter of the car
• written: in writing, on paper or by electronic means.
Article 1: BOVAG Rental conditions
1. The ‘General Rental Conditions of BOVAG Rental Companies’ are also applicable
to these conditions and a copy can be found in the folder in the vehicle.
Article 2: Damage report
2. If no vehicle damage report has been made between the parties, the renter is
assumed to have received the vehicle in undamaged condition. Existing (known)
damage to the vehicle will be noted in the rental contract. Damage identified by
the renter when the vehicle is issued and that has not been noted in the rental
contract is to be reported immediately to Logicx Mobiliteit BV.
Article 3: Use in EU countries
3. The rented object is to be used solely in EU countries plus Norway and
Switzerland. Exceptions to this can be made exclusively with the written consent of
the rental company.
Article 4: Return of the vehicle by the renter
4. The renter is obliged to return the vehicle on the return date and to the place
specified in the rental contract, in the condition in which it was received (with the
exception of the results of normal wear and tear) and with all the accessories, tools
(if provided), registration certificate and other documents supplied with the vehicle, the
keys and a full tank of the correct fuel. If, with the consent of the rental company, the
vehicle is returned to a Logicx drop-off location outside the rental company’s normal
opening times or within or outside the aforementioned opening times elsewhere, the
renter’s liability for damage to or loss of the vehicle, for parking charges and for the
costs referred to in Article 7 of these conditions continues until the rental company has
received the vehicle and has inspected it. If the renter does not return the vehicle to a
Logicx drop-off location at the agreed date and time after the end of the rental
contract, the obligation to pay for the rental continues in full, and the renter will also be
liable to pay a surcharge of €75 per day. Furthermore, in that case all the renter’s
contractual liability limitations lapse as well. These provisions also apply if the renter
does not return the vehicle in connection with a judicial and/or other legal seizure and
such a seizure cannot be imputed to the rental company.
Article 5: Liability
5. The rental company is not liable for loss and/or damage to goods left behind or
stowed by the renter or another person on or in the vehicle.
5.1. The renter is liable for the acts and omissions of the renter, the passengers and all
others that use the vehicle or have it at their disposal. This applies also if the renter
has not consented to such acts or omissions.
5.2. The renter must treat the vehicle with care. The renter is liable for any costs and for
any imposed fines, plus a contribution towards the administration costs, and further
financial or other consequences of breaching the Dutch Road Traffic Act and other
legislation with the vehicle, plus a contribution towards the administration costs.
Subject to any special arrangements with the rental company this contract has been
concluded for a period not exceeding three months.
Article 6: Insurance
6. The vehicle is insured against vehicle damage and legal liability in the countries shown
by the insurance provider on the international insurance certificate (green card) as
being covered by the insurance and that have therefore not been crossed out. Provided
that the insurance gives coverage, the renter undertakes to compensate the rental
company for loss of or damage to the vehicle up to a maximum amount of the
excess under the aforementioned vehicle damage and legal liability. With regard to
loss or damage in the Netherlands the renter has the opportunity to pay for
collision damage waiver, in which case the amount payable under the excess is
reduced to a specific sum. For this purpose the renter must state during the
process of agreeing the rental contract that he/she wishes to take a collision
damage waiver.
Article 7: Liability of the renter for damage
7. The excess for an insurance claim in the Netherlands is €660.
7.1. The excess for an insurance claim outside the Netherlands is €900, except in
Turkey or Morocco where the excess is € 2.500 per case of damage.
7.2. If a collision damage waiver is agreed, the renter’s obligation to pay
compensation is limited to €120 per insurance claim in the Netherlands.

7.3. A collision damage waiver does not apply if the vehicle and/or parts thereof are stolen.
In such cases the excess referred to in Articles 7.1 and 7.2 is applicable.
7.4. Third party assistance is available in accordance with the conditions of the motor
vehicle insurance of the rental company.
7.5. The renter is fully liable for damage if such damage is not covered by the insurance
provider or if the damage is attributable to incorrect use of the vehicle (for
example if the renter has filled the vehicle with the wrong fuel). In situations of that
type, liability limited to the excess referred to in Article 7 of this contract is not
applicable, but the rental company will charge the actual cost of the damage,
including loss of profit.
Article 8: Obligations with respect to the use of the vehicle
8. Only people named as drivers in the rental contract are permitted to drive the
vehicle. The renter/driver is permitted to put the vehicle at the disposal of
someone who is not named as a driver in the rental contract only with the express
consent of Logicx.
8.1. The vehicle must not be overloaded, either by accommodating more passengers than
indicated by the manufacturer or by transporting more than a reasonable amount of
luggage.
8.2. The renter must let the Rental company know immediately in the indicated manner
(see 9.1) of any damage to or loss of the vehicle or a part thereof (see 8.4 et. seq.),
and of any defects that arise. In the event of damage or defects that make a
vehicle unroadworthy or that could represent a danger to people or property, it is
not permitted to use the vehicle until such damage or defect has been repaired or
rectified.
8.3. Repairs that are carried out without the prior approval of or on behalf of the rental
company are at the responsibility of and for the account of the renter, unless they
are subsequently approved, wholly or partially, by or on behalf of the rental
company.
8.4. The renter is liable for all the documents, such as registration certificates and green
card, that are provided along with the rental vehicle. If these documents are not
returned at the end of the rental period, the renter is liable for any claims that arise
as a direct or indirect result.
8.5. In the event of a collision/accident involving the vehicle the renter must take the
names and addresses of the parties involved and of any witnesses.
8.6. The vehicle must not be left unattended after an accident unless adequate
measures have been taken to make the rental vehicle secure.
Article 9: Theft
9. In the event of theft of the vehicle and/or parts thereof a report must be made
immediately to the police. A copy of the report must be submitted, along with the key,
to the rental company (Logicx, Apeldoorn branch) within two weeks.
9.1. If damage/theft occurs, the rental company must be informed immediately by
telephone and the renter must submit a completed, signed claim form to the rental
company (Logicx, Apeldoorn branch) within two weeks. If the renter does not comply
with these conditions (8.5, 8.6, 9 and 9.1), the renter agrees that the rental company
may charge the actual cost of the damage, including loss of profit, thereby closing
the claim file. The rental company reserves the right not to process a claim form that
is submitted after the given deadline.
Article 10: Additional kilometres
10. If a maximum number of kilometres is agreed in the rental contract between the
rental company and the renter, the rental company charges the cost of the
additional kilometres (more than 100 km/day) to the renter.
Article 11: Collision damage waiver
11. If a collision damage waiver is agreed, the rental company is authorised to charge
the renter with the daily cost of the waiver, as provided for in the rental contract,
after the rental period ends.
Article 12: Car rental warning system
12. The holder of the car rental warning system is the car rental department of BOVAG,
Postbus 1100, 3980 DC Bunnik. The renter’s personal data are in any case included if
the car is not returned, if crimes and/or violations are committed with the car that could
be detrimental to the rental company, if the car is repeatedly damaged by the action of
the renter or if the rental price is not paid, or not paid on time, on several
occasions. A written request for information about registered personal data and
about the length of the registration can be made to the holder of the car rental
warning system, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik.
Article 13: The contract
13. Variations to this contract can be made solely with the written or electronic consent
of the rental company. The renter will never be able to rely on verbal undertakings
or verbal arrangements with the rental company.
Article 14: Processing the personal data of the renter and the driver
14. Personal data and possibly other data are requested when entering into the rental
contract. These are processed by the rental company for the purpose of entering into
and performing contracts and of informing you about relevant existing and/or new
products and services of the rental company or of companies with which the rental
company works. If you do not wish to receive information about products and services
and about business units of the rental company or of companies with which the rental
company works, you can give written notification to Logicx with reference WBP,
Postbus 4119, 7320 AC Apeldoorn.
Article 15: Trip logging system
15. Our vehicles may be fitted with a trip logging system. Available data are used only for
internal analysis. Logicx does not supply this information to third parties, except in
cases where Logicx is legally obliged to do so for legal reasons or in order to trace
the vehicle in the event of misappropriation or theft.

By agreeing to the rental conditions to give permission to the rental company to send a one-off direct debit to your bank to claim a sum from your account and you give permission to your bank to debit a one-off sum once to your account in
accordance with the order of the Rental Company. If you disagree with this debit you can have it refunded. For this purpose you should contact your bank within eight weeks after the debit has been made. Ask your bank for the
conditions.V11/10/19

