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Algemene voorwaarden van het éénmansbedrijf gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken oost Nederland.
Artikel 1 Definities
1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daar achter vermelde
betekenissen.
1.2 Ik, HendrikDriver: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.3 De opdrachtgever: diegene die schriftelijk of anderzijds, de gelding van deze
algemene voorwaarden heeft aanvaard en hiervoor zijn voertuig ten behoeve van de
vervoersovereenkomst geheel toegerust ter beschikking stelt en WA+ inzittende
verzekerd heeft.
1.4 De chauffeur: iedere natuurlijk persoon die als zodanig staat ingeschreven bij
HendrikDriver.
1.5 Werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening, samenhangend met of
betrekking hebbend op het tot stand komen van een vervoersovereenkomst met alle
voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.
1.6 Rijtijd: Is de werkelijke duur van een rit, waarbij de chauffeur per drie uur
onafgebroken rijdtijd aanspraak kan maken op een rusttijd van een kwartier.
1.7 Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend ten behoeve van de
opdrachtgever doorbrengt.
1.8 Reistijd: de tijd die een chauffeur ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt
om op het startadres of thuis te komen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Ritten dienen de voorafgaande dag voor 17:00 uur besproken te zijn.
En weekendritten voor vrijdagmiddag 17:00 uur
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en op alle overeenkomsten, die tot het verrichten van werkzaamheden
door HendrikDriver behoren.

2.2 HendrikDriver wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.3 De van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien
zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met HendrikDriver.
Die bedingen werken slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor zij
zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.
Artikel 3 Offertes
3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft
HendrikDriver het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
Artikel 4 Selectie en klachtbehandeling
4.1 Klachten dienen binnen acht dagen na beëindiging van de
chauffeurswerkzaamheden schriftelijk bij HendrikDriver te worden ingediend.
Artikel 5 Bevestiging
5.1 De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden,
indien door hem/haar niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van de
inhoud van die bevestiging is ontkend.
5.2 Overeenkomsten en eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop, zijn
uitsluitend bindend voor HendrikDriver indien en voor zover deze door
HendrikDriver schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 6 Annulering
6.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen rit te annuleren,
mits de annulering plaatsvindt uiterlijk drie uur voor de afgesproken tijd.
Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is HendrikDriver gerechtigd twee uur bij de
opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 7 Zekerheid
7.1 HendrikDriver is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij niet
tijdige betaling van de opdrachtgever, of een gegronde vrees daarvoor, de nog niet
uitgevoerde opdrachten op te schorten, en de overeenkomst dienaangaande, zonder

dat enige ingebrekestelling vereist is, en zonder gerechtelijke tussenkomst, te
ontbinden, en/of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling van de
werkzaamheden. Indien de opdrachtgever de nakoming van enige verplichting,
welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in verzuim is, zijn alle
facturen per direct in hun geheel opeisbaar, en is HendrikDriver gerechtigd voor
verdere werkzaamheden deugdelijke zekerheid te verlangen.
Artikel 8 Prijzen, bijkomende kosten
8.1 De door HendrikDriver vermelde prijzen zijn exclusief BTW. In rekening
worden gebracht de uren die door de chauffeur chaufferend (= rijtijd), wachtend (=
wachttijd) en reizend ( zie art.8.2) ten behoeve van de opdrachtgever door worden
gebracht. Daarbij wordt naar boven afgerond op één vierde van een uur. Voor
avond-, nacht- en weekendritten wordt 150% in rekening gebracht. Er gelden dan
geen eventuele kortingen.
8.2 De voorrijkosten zijn € 10,00 m.u.v. standplaats Heerde.
8.3 Indien het eindadres afwijkend is van het startadres, wordt de reistijd retour
naar het startadres in rekening gebracht.
8.4 Per opdracht wordt er minimaal twee uur in rekening gebracht á € 32,02.
Ook als de betreffende rit(ten) en of bij behorende dienst(en) korter dan twee uur
duren. Hierna geldt het uurtarief á € 18.59.
8.5 Indien het nodig is om kosten te maken voor overnachtingen komen deze voor
rekening van de opdrachtgever. De tijd van de overnachting wordt niet bij de rij- of
wachttijd opgeteld, maar deze rust periode zal minimaal 8 uren bedragen. Per
overnachting die de chauffeur omwille de betreffende opdracht van de
opdrachtgever maakt, wordt een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht.
8.6 Indien de overeengekomen dan wel reëel door de chauffeur gewerkte rij- en
wachttijd en betaalde reistijd acht uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de
chauffeur een bedrag aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening
gebracht. Deze bedraagt € 12,50.
8.7 Parkeerkosten en tolgelden dienen door de opdrachtgever ter plaatse voldaan te
worden.
8.8 Brandstofkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8.9 Reiskosten naar en van de afgesproken plaats van de chauffeur wordt €10 in
rekening gebracht mits 8.2 hierop van toepassing is.
Artikel 9 Uitvoering van werkzaamheden

9.1 Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden worden slechts bij
benadering opgegeven. Opgegeven termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling onder de € 100 dient contant te geschieden, anders binnen 14 dagen
na factuurdatum door de opdrachtgever te worden voldaan aan HendrikDriver. Bij
gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en
de wettelijke rente wegens vertraging zal zijn verschuldigd.
10.2 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van
verschuldigde rentes en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
10.3 Uitsluitend betalingen aan HendrikDriver werken bevrijdend. Betalingen aan
chauffeurs zijn niet toegestaan en niet bevrijdend. Fooien voor de chauffeur zijn
toegestaan, maar gelden nooit als betaling.
10.4 Alle kosten die door HendrikDriver worden gemaakt om nakoming van de
verplichting van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de
opdrachtgever, daaronder begrepen incassokosten, kosten voor deurwaarders,
advocates en buitenrechtelijke kosten.
Artikel 11 Ontbinding
11.1 Iedere verplichting van de opdrachtgever is onzerzijds direct opeisbaar, en
HendrikDriver is bevoegd om zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke
tussenkomst deze overeenkomst(en) geheel en of gedeeltelijk voor ontbonden te
verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, en het HendrikDriver het
recht geeft op vergoeding van schade, kosten en renten op nakoming van hetgeen
wij al hebben gepresteerd, indien de opdrachtgever:
1. Wanprestatie pleegt;
2. In staat van faillissement is verklaard of een dergelijke zaak is verzocht;
3. Surséance van betaling heeft gekregen of een dergelijke zaak is verzocht;
4. Zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt;
5. Overlijdt;
Artikel 12 Verzekeringen
12.1 De opdrachtgever die immers zijn voertuig ter beschikking stelt aan
HendrikDriver teneinde HendrikDriver in de gelegenheid te stellen zijn diensten

aan te kunnen bieden en te kunnen uitvoeren, is verantwoordelijk voor het
zorgdragen voor een passende WA-verzekering conform de in de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen en is tevens
verplicht zorg te dragen voor een inzittendenverzekering. De opdrachtgever is
verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst
in stand te houden.
12.2 HendrikDriver is verzekerd tegen schade door de chauffeur aangericht in de
auto, ook wel genoemd kantoorschade.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke uitvoering
van werkzaamheden, is HendrikDriver slechts aansprakelijk in geval van opzet of
grove schuld.
13.2 De opdrachtgever vrijwaart HendrikDriver voor aanspraken van derden,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door de chauffeur van
HendrikDriver verrichte werkzaamheden.
13.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, aanvaardt HendrikDriver
geen aansprakelijkheid voor:
1. Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van onder meer:
slechte weersomstandigheden, overige omstandigheden in het verkeer welke een
vertraging veroorzaken, het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de chauffeur als
gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of in het eigen vervoermiddel, dan
wel door enige andere niet-voorzienbare oorzaak.
2. Schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht
en/of de eventuele kosten van een no-claim verlies.
3. Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn
door een bekeuring, een proces-verbaal of een verkeersongeval, welke niet te
wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur.
4. Letsel aan de passagier(s) tijdens de uitvoering van de opdracht.
13.4 HendrikDriver draagt geen aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die
door de chauffeurs worden veroorzaakt aan derden, de opdrachtgever zelf of aan
enige aan de opdrachtgever toebehorende zaken, behoudens opzet of grove schuld.
Artikel 14 Overmacht
14.1 Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard is HendrikDriver bevoegd naar
keuze hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak
van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst voor

ontbonden te verklaren. Alles zonder dat de opdrachtgever hieraan tegenover
HendrikDriver enig recht ontleent. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is
verricht te betalen, alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het
geheel.
14.2 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van
deze voorwaarden verstaan iedere al dan niet van buiten komende omstandigheden,
waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd
of bemoeilijkt. Ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst.
Artikel 15 Naamsverandering
15.1 De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval HendrikDriver
geheel of ten delen van naam, rechtsvorm of eigenaar wijzigt.
Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in
geval van werkzaamheden in het buitenland, evenals de daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het
Nederlands recht.
16.2 Alle geschillen, welke tussen HendrikDriver en de opdrachtgever zouden
mogen rijzen, worden uitsluitend berecht door de bevoegde.

