
BOVAG STAIIDAARDBEPALIÍ{GEt'l V00R HET HUREN/VERHUREl'l VAN AANHA]'IGWAGE]'|S V00R DE tEDÊÍ'l vAil DÊ

t. D:FD$T|ES
tsr zake ve het in deze vowaaÍdq bepmlde wtrdt verstffin mder:
. de aanhilgmgen een unhangwagq, zoals gedeÍi0ieqd bjj oÍ kremeN de Nedtrlandse wegenverkeerswetgeving, niet ziJnde

een toercdavil/vffigon, bslemd 0m te wden vonbewogen dffi mn mt)ryotrtulg 0p meer dan drio wi6lm mot eon
mdimum gewicht vm 3500 Gl,,W

- de trekauto
de auto zoals nadtr omschÍwen In de huurcve@nkomsl 0Í d€ md toêsl€mmlng van v€rhuurdgÍ daflm In de plets gstÍed8n
auto, die uilsluitend bod@ld is om als trekkend voertuig vo het gehuurdg te dienen.

- de hwÍowÍeonkomst
de ovffinkomst wn huur en verhuur owreengokomon tuM huurder en vorhuurdêr met b€lÍ€kllng tot hot gehuurds,

- het gehuurde
de amhilgMgen z€ls mder omschrewn in de flffienlomst vil huur fl veÍhuur

2. ToISTAÍ{DXllÍ'llllG Ell 0W8 VÀil DE flUW; BEPALltlG VAN llEÍ IIUUBBEDnAG
Bil het lelelonisch tot sland koms vil een wereflkorot geldt dg d@r do verhuuÍdd in te rcgpen oDtblndondo vw@ds, dat
deze weresk0rol shÍinolljk bov€stlgd dlont t0 wordffi 00 huuruo@nkomst wffdt aangegm v00r de tijd en togen het b€dng
zoals 0p de huuÍovcÍeenkomí is voÍmeld 0Í andoFzlns ls ovoreÊngÊk0men onvomlndord het wedge In deze v@Mffiden
bepaalde, eindigl de huurovergflkomst En @htffigo 0p do woroongdomon ohddatum. Datum 6n tildotp vil boëlndlglng van d0
huuÍzullenalt|ldwtrdenvastgesteldbinnendmrvefiuurdsv@rzÍnb€dÍiÍgesleldeopeningstilden Indiqdevshuurder
t06temming h@tt gegflon h8t gehuurdg eerdor terug te brengen op een ludstlp wmp de veÍhuuder nlet In staat ls het gehuurde
te ontvangen on te inspectem, dan elndigt de huurcvereenkomst daamee niel op dat eerdere tÍdstip, tenzii uildrukkelijk schriftelÍk
andes is overeengekomen

3. VEBENGII{G VAI{ 0E HUUR0VEREEIII(oÍII|ST
0e huurder veDlicht zich hel gehuurde uiterlijk op dE overegng8komon dalun en h6t tijdstlp, marcp d0 huurovêÍoenkomí elndlgt,
dn hel In de huuroverconkomst vomgldo adr6 van do verhuurdq tgrug to bozorgm, tenzil votrdron d@r de huurder een vorlenging
vil de huuíeÍmiin is mngevmgd en deze vslenging hem dmr de wrhuurder is toegesttr De aldus veíengde huurtermiin blijtt
ondeMoÍpon @n d€ze stmdaaÍdbepalings

4 OVEBSCHRIJOII{G VAII DE HUURIEEÍiIIJI{
Indien hetg€huurds niot binnm d6 ln dB huurcvoroenkomí wmolde, eventueel veíengde termljn bii de venuuÍderweer is
hgelfloÍd, onlstat vmr deze het rËm td omiddelliiko terugnamo vil h€t gehuuÍdg, maÍbil ryoÍlgss do huur automatish
doorgaat ondq dezglfde bepalingfl tot 0n mot do dag dat hol gduurdo weer In hot bozlt ls nn d0 vtrhuurder, met dlen w6land0,
dat hst huuóedng ovs de pedode van wershriiding alsdil bednagt de door veÍhuurder gehanleHde huurysrg@dlng p8r dag
verh@gd nel M bodÍag vm 0l € 25,- p€r dag tot fl met do dag dat het gehuuÍde woer in b€zlt vil de veftuurder is, mwrmlndtrd
de ovenluele dmí de veÍtuurder verderle lilden shade en de te mken koífl, tenzl,de huurdsr mtmnt dat woÍshrldlng van do
huurtermiln hot gflolg b vm oon hem niet t@Íekenbffi tekorlkoming, zoals een technisch milkement vil het gehuurde, dat Íeds
(ln ailleg) aewzig wfr bij het aangail van de huurwtretrkomst

5. AFREÍE]{II{G HUUREEDMG
5.1.8€taling
Do shulden vil de huurdtr wrdm beschowd als bÍengshulden Ítrzll anderc mÍdt florson0okomsn, dlent balallng contaÍÍ bl
ffinvilg van de huuÍpoÍiode te ge$hl8dm

5.2 Woartorg$m
Eon @Íborgsm kil wtrden veÍlflgd 0e wilborgsm wrdt bij In ontvangstname vfl hgt gehuwdg op de in de
huuryermkomst gemelde wlzs wld@ ovs de wmÍbqg$m wdt g8q rente vergoed,

5.3. ÍidiEe beiallng
Het gehuurde wdt uitstlurtend @ de huudtr ter bffihlkking gstold Indlon het wllsdlge tuuó€dno ls vdd@ fl ds ilontusl8
MaÍbqg$m is gedepqeerd Indi0n do wdding w d0 hu[dtr nlot mlart woldt b0laald 0f nlet 0p hot ffieng€komon tldílp
rcrdt bebald, dm is d6 whuurds waÍ dat momont g€Bdrtgd 0w tEt vffihuldlgdo b€dmg da wêttolfl€ mto vmoerdod mel
2% op pabsls l0 rekDnhg te bÍeng8n Hieól| wfltl het r6temde godeeno w d0 mmd wal het moment wmp behliÍlg had
moelfl plutsaínden als g€trele m@d @gcmsld Dsa vefioglng va h€t vsEchuldlgd€ bodBg woÍdt bNnowd als osn wru@Ído,
woÍder d0 veÍhuwdtr uitst8l vm botallng ts vslend, md8Í d6t ds wpllchtlno bt mnranto beullng ls lomon ts vormlltr

5.4!-emlm
Indíen de huurdeÍ 00k na smmalie in gebÍek8 blijÍt het veFchuldigde bedmg te betalen, is wrhuurder ge@migd dit bedíag met
incmgksten te vertEgen ondq lrcNkosten wrdt veÍstail alle k6len dle de veóuuÍdg In en bulten Í6chts mmK vmr
de inwrderino En het ver$huldigde b€drag met een mininun vil 15% van hel vffihuldlgd0 bedEg dan w€l mêt 88n mlnlmum
vfl € 25.-

6. Annuleriry
Annulering van de huumrcenkomst ls nlel mogel|Jk Indim de huurder gen gebrulkvm h8t gehuurds wil maken, ls hlj/zil de ovsreên-
gekomtr huuryergoeding volledig veffihuldigd, 0e huurdq ls gehflden de huuryerg@ding te betalen peÍ Ingmgsdatum huuÍpeilodg

7. x{stm liideE de huuÍtld
Geduíendo d0 tljd, dat de huuÍdtr dor het gehuuÍdo beschlkt, zijn de k6ten vil het dageliiks gebruik van het gehuurde vmr
rekening vo de huurder

8. BepaÍaties
De k6tm vil ÍêpilatiilSrlaaamh8dffi komon g6hsl voff r8konlng van do veóuuÍdgr, tonzij de schado is ontsbil doordat de
huurd€Í hst gohuud0 ni8t op bdmíijke wijze heeÍt behildold en veEtrgd wereenkomstig best0mming fl gebruik en/oÍ ln stflld
hgeÍt gghdldsld mÊt het b€pdlde in antkol 11 van dezo ví)ffiildon D0 kosten w repffitio vm lekkg bildfl zljn vmr rekening
vil huurdel R€paÍatiows|(z@mh8d€n dimm in het b8driÍ vil d0 vefiuurdert6 wtrden uitgwotrd Wanneer dit niet m0gelijk is,
dienl in Neddand gebíuik te wdm geroaK En de dieNten van 4n bij BWAG angeslotm enhangwagonbedrill. In hel
bunmlild dient gebÍuk le wÍden g6m@K vil oen deSffidrg bedrií Do huurdeÍ dienl alsdan woraÍ 0m een prijsopgave te
vetroeks hdlen de kosten van reparaliwsleaamheden een bedrag vil € 100,- exclsieÍ btlv niel te boven gmn, kunnen dBzB
weÍkaamhgdm zfidoÍ vwalgaands to6tomming vm do vsÍhuurdor t€n uitv@r wsdm gologd Vmr de koston vil
roptratiereÍk2asmhcdm boven een b€dÍag van € 100,- excluslsÍ btw dlent de vghuurdg woraÍ t@slemming ts verlen8n wor zowel
de repantlg als het in ts shakolon b€dÍill, bil gebíÊke wemn dozo ksten v@r rd(ming va de huurdoÍ ziin D0 d@r de huurder
belaalde repffitles en de na t@stemmlng w de veÍhwrder elderc ulgewerde d@r ds hwrdeÍ betaalde r8pffitlts wordan dmr de
veftuurder t6gsn weÍlogging wn oon gspecíi@ordo nota en lffitantio v8rgood In hsl geval En d@r do vHhuurder goedggkeurd8
reparatie in het buitqland vhdl vergoeding vil de lostfi vm het hsrs'tel M|mml plmt8 0p b6is van het pnJEpBIlzoals dit in hgt
bedí'll vm de verhuurdtr geldt oeze \ r, goeding bednagt nlmmer mwr dan de weÍkel|Jk gemaakte ksten Bl repa€lies veruflgen
ondeÍd8lsn dimon bii do vsrhuurdor, indion hij d@rcm vgtr@kt. te wtrdon ingelwsd Eventuml hieran v0óondd trilsportGton
zijn vmr rokmino vil de voÍhuurdil

9. llFzekedng
9,1 WA-vemksrlng
De huuÍdg wÍldaM dat 0Í ton behoevo wn de Íekauto h comblnatie mat het gehuuíde eeo assptrkelijlheldsvenekering ls
aÍgesloten welke voldoet ail de bil 0í kehteN ds Wet A4sprakelilkheldsveEekoÍlng MotoÍÍiltulgsn gsstolde slsen
De hwrds rijwaÍt de vshuurdeÍ bÍ ralc van
- shade dn derden die om weke Íeden dil @k niet dw de venekemrurdt vggoed;
- $hade m dsden die welismil dotr de vsnekeÍaar op grmd van vmoemdo wet wídt vergood dmh ter zalc waflo

kachtons de polisvmMauden getr deKhg is Dit doet zich bijv@íbeeld w Indien de bestuuÍds fldg nvl@d En alcohol 0Í
drugs heoÍt veíGerd tm tijdo van hot ontstaan En de schade;

- het levenluele) dgfl íisr@

9.2. Inzage
0e huurdd is gehwden om desgileNt op re6te wtroek vffi de verluurdq aÍ$hriÍt(on) van de desbetreíflde poils(sen) en ildeÍe
relevflto bffiheldm (groene k@0 t€Í inzage lB wÉtekken

9.3, Cam-doklftg
0e v€ftuurdH veÍklaaí dat het gehuurde tegen caso-sdrado is vetrek€rd c q, dat es v@u ifling is gefofÍen waaóil casco-schade
mder de vffi wovmelGringm gilgbue vtwffidfl is gedeK V@r rekening vil d0 huurdtr blijft everudte allen tiide;
- h8t {owntuÊle) eigen risico vmowr dit niet uitdrukkolijk @ntactutrl is verminderd;
- shade otstaan tiigebruik in stnjd mgt aÍtikel 11 van deze vm|Wden;
- shade otslaan mnneq de btíuuÍdg vm ds tr6kad0 met het gehuurdo ton tlldg van hot $had€gfld mdtr z0dml00 Invl@d

vo alcohol, medlcijnen ol qig bedwolmsd of opwekknd mlddel vsrkr6rd0, dat hU gecht most wddsn nlst In staat to z|Jn
gewest de tÍokauto met het gehuurde M bohsen te besturen;

- shade dmr opzettelljk hildelen 0í nalaten van de hwrder 0l bstlurd€n
- sctqde ontstaan lwrjl de b$tuurdeij'lá In het bezit is van een geldlg en wq het bestursn vil oÍ bedienen wn de dêsbetreÍondg

bokauto In combimtio met het gdruurdo vwgeshrevon n,bewiis 0Í teMljl do b€stuurder de rilb€voegdheid is ontzegd;
- alle schads dio volgom ds gobruÍkol||k8 pdiwmruaddsn niel wsvorgoading in ammd(ng komt

11. YENPLICHTII{GEII HUURDEN
De hwder gffindeert dati
- hll indien benodlgd zal zqg dragen wtr Én extra kstekenpl@t dle 0p het gshuuÍdo dlont t0 wtrden ffingebracht en die

cmspmdeeÍt met het kentektr vm de lÍel€uto;
- nlgt g€brulkzalwrdgn gommkt vil oen edere trekauto dan wmeld in de huurovreenkomsl oÍ nadien d@r do wÍhuurder is

toeg6tail, mits veÊekerd;
- de tÍsl€uh ln @mblnatls mot h€t gsiuurda an allo In NedeÍland fl do dw h€m bezochte lilden:geíelde wottol|Jko

vqplichtingen wldoot on dat de huurd8r In hot bozit is vil allo noodnkolllko bij de lÍekaulo behorsde (kenleken)besdreiden;
- hij zich al h@don ffin de ter plaatse geldende voÍlce6v@Gchrlft€n;
- h|J zlch te allen tijde zal gedÍagen volgens de polisv@Marden van de aÍgosloten voEokgingen en ercp toe te zien dat ziln

&nspnkenwrMoeiende uit de desbefeÍlende yeuekeringspolissen nlet wldgn ailgetdt
- mot hot gahuurdo nlet zal wdm vefteeÍd buiten iEt vemkeÍingsgebied als bedoeld in de4 wmmruan ondtr ankel I 4i
- hU het gehuurde met toebdlren in de staat waaÍln hij het gghuurde h@Ít onlvilgfl, sh@n, bU YeíiuuÍdeÍ Ël Inlfleffi 0p

ultoíllk do laalslo huurdag, bij gobroko mamn do sh@nmffiK6ten met een minimum van € 25,- in rek8nlng rullen rcrden
ggbÍacht, onvgmndord het oldoF in ddo wwaarden geÍegeldei

- mst hot gehuurdo mot z0rg on ovore€nkomstlg hst d@l weryoor het bestemd is, zal wqden omgegaan;
- het gohuuÍde zal worden g€brulkl ov€Íosnkomtlg do dmr de wÍiuurdeÍ ve6teKe wmchriÍten als bod@ld in doze vowaads

mdeÍ artlkel 10, alsmede de wenelllke vmmcfiriÍteni
- het gehuurde zmdor $hrlÍtslilke t06t0mmlng vil d0 veÍtwrder niet wrdt wederyqtluurd;
- geen andere bestuurderÍeitolijk tot het b$turen vil dg trokauto In comblnatle md het gehwrde wdttoegelaten, dan in het goval

-bulten Íepatdëring- hU op deze bestuurdeítoezicht h@dt en deze besluurdoÍ wlledige rljbfloegdheid als hiena bedoeld heeÍt,
HuurdeÍ ls jegem wrhuuÍder varantwmÍdolilk v@Í elk handelen en nalaten van een d@r hem loegslaton beíuurdeÍ;

- hij volledige rijbewegdheid h@Ít en derhalve in het bezit dient to zljn En een geldlg íijbewils, dat hem bovoegdheid goeÍt tot het
besturen En de fgkaulo in combrnatig mst hot gehuurde;

- h|l ol enlge andeÍe bstuurdertljdens hel besturen van de combiEtie nigt trder invloed vil alcohol, verdownde- en
.eneesmlddelen zal veíkeren en zal beschiKtr oveí de lichamelijke gn goestelijke gezondheid die v6 het besturen van em
voertuig vereist is;

- bU dleístal van hel gehuurde diÍect aangiÍte wordt gedail en dathrj Focesvqbad zal doen opmaken;
- hlj de ailhangwgen njmmgr onbehseÍd zal laton, tonzil do enhangMgen in een vold@nde deugdehik aígoslotsn rulmlo ls

geplaatst ol voldoende mdtre dleÍslalprevmtigmaatrogolfl zijn genomen In alle andere gevallfl dient dc huurdor schríÍteliJke
toestemming van do vqhuurder te wrkilgen;

- hii de veÍtruurdeÍteÍstond In ksnnis stolt, ind|m hot gohuurde uit de macmvan de huurder is go@K

12. SCflADE
Ingwal vfl sciade, oveÍÍomen aan of vgmakt mel het gehuurde, is huurdeÍ wrpliciÍ de veÍhuurds hlow onmiddellijk
t8l€Ímish blnnsn 24 uur in konnis te stellen en dama de instuctles vil de wrhuurder op te wlgen, zoals hel ovgl4gen van
getuigmverkltringsn edol andsre be$hddon dio 0p de gebeurtenis befekking hebben, illks 0nd0l iuending En een wlledig
ingevuld en ondeÍtekend slEde-aangiÍteÍoÍmullel De huuÍdar dlêntt0 allonlijdo door de polilie npport oí procN8óaal te dm
opmakon. Indien ds huurdtr nlal (t|Jdlg) voldoot ail óén van de hiemor genoemde vsplichtlng€n 0n dat zou lelden tol een vtr|ies
vil aospmken 0p vênekerlngsultksdng(m) oÍym do mogelijldreid een derde aaNpËkelljk to íallsn dm wel ildffiziN de
veÍftuurder zou sh0den dfl is de huurdor wr dezo shado @nspÍakollk De kostm van een eventuele rgpafiAing zijn votr
rekonlng vil do huurder tluurder is ffiNprakeliikwor shade welke optreedt dmrvodis vil de 0p het gehuurdg betrekklng
hebbende bNhddon Ên gromdocumontm en d@rverlles van onderdelen en geíwdschappgn, dil wel schade ontslail d00r elk
handelen of nalaten van de huurder dat hêm als tekortrcming kan rcrden loegqekend, SdBde, ontslam dw d0 met hel gehwrde
very@rde eken, koml te allon tljde w rekgnlng van huurdet HuuÍdtr is veDlicht deze shade bil het torugbÍengen vm het
gehuurde oÍ andoÍs z0 spoedlg mogelllk ta wrgoodÊn

13. SG1IADE VAII OE ÍUUSOER
Huurder heelt indien veÍdsr rilds met 0l g€brulk va hat gehuurde ten gfldge van wn deÍect @n hot g€huurde dat reeds (in ffileg)
biiawsg vil dê huur awozig wG 0Ítmq€w109 nn ffin ongevalbuiten zijn schuld mmogolijk i6, rtrm 0p vffinging vm het
gehuurdo. Andere kosten oÍ $hade wÍden nlet wruwd In allg ildeÍE gwallm mubl verder rildfl met oÍ gebruk vil hgt gohuurde
mmogol|lk is h@Ít de hwrdgr geen rffm op wryilging van hot gohuuÍdo Votr shade am mel het g€huurde Ymsd€ aken, h@
dan ook mtstffi, ls de vgftuurdor nimmtr affipEkdljk Do huurder, mk Indlen deze is @n natuurlljk pqw, dio nlel handell h d0
,li"leÍening van efl bmgp oÍ bedrlí, mÍdt gmcm totrako w ziln mogel|lke shade een eigen veRekorlng al te sluittr

14. VRIJWABIT{G VENHUUBDEB
0e huurder Wjwaart do veÍhuurderv@r alle schado van gobrulkeÍs van het gehuurde 0Í derdefl w@mor vqhuuÍdff ailsprakelijk
mcht rcrden gehouden en v@r allo bo€les on florig€ koíen dle ail vertruurdeÍ mocmq wtrden opgelogd tonake van gedurende
de huurpgíode d@r de huuÍdor en/oÍ z|Jn mtde0€brulkerc geploogdo staÈare feilfl oÍÍeittr Milop andwins wor overtredinge0
een sanctie is gestsld Eén en ander v@Eov€Í hot d@r vgrhuurder wrshuldigde gefl gewlg ls vil eon delffi ail het gehuurde dat
r@ds (in ffinleg) @nwezrg was bij de aflvang van do huurovereenkomst Indifl sancties tr mefggelen wn ovefiddswege @n
voÍhuurdor wordon opgelegd, is huurder gehouden de verhuuÍdeÍ op dlens gorcts voE@k schadelos te slellen, MUbij de huuÍdel
mnvullend de kslen un ircNo in fl buitm rechte vffichuldigd wodt, met efl minimum van € 25,- Indton de voftuuldtr in
vsÍband mst onigo gedraging 0l nalaten vil de huurdtr, zoals een vefteersworreding, inloÍmatie ffin de autoriteiten dient ie
veFfeklen, ls iuurder gshildsn de dmmss ospmrd oaando k6ten tB verg@den, mel @n minimum vfl € 10,-

15. ol{rB[{Dlt{G VAt{ DE tiUUR
0e voÍtruuÍdtrls gsmhtlgd de huurusrssnkomst zonder ingebrckestelling oí rtrhl€rl|lks tu$onkomstte beèindigen on zich wtrr ln
het b€zitvan het gehuurdo te stellen, oil€rmlndsrd z||n rscm opyeru@ding vfl kslen, schadm sn rento, indien tijdens de
huuÍpoíodo blijkt dat do huurdeÍ de venlichtngên van de huuru€raankomst nlst niel 0p tijd 0l niet lfl wllo nakomt;
bil worlijdtr, mder cuBtelGtelling, aanw@g w smemo w b€bling, Íallli$omfft vo de huurds 0í hol w toepNing wd{ffi
wn d€ lvet Schuldm€Íing NatMil|c Pe$mfl 0p de huurdei blj v$llging In hot buitonlmd vil de huurdet bil vdd€rlng van
fleÍïreldswEgo vil het desbsfsíends gshuuÍds, dil wel bij b6lag 0p het gehuuÍde ol Indlen zlch tussentiiós omstandighedtr
woÍdom, wumedo de wÍhuuÍder bil ailang w de huu nÍet op de h@gte ws, Huurdq machtlgt b|| deze de verluurder 0l d@r
deze aangilezen persons om het gehuurdg tB confolmn Mil dit zich bevindt dan wel ach weel if, bezit w hel gehuurdo te st8llen

16. 8ElilooEUilGS- Eil GESClilu-Et{REGELtl{G
16.1. Al0eneen
Deze bemiddellngs- m gescilllenregoilng goldt allsm bij goshillen oveÍ de uiteggino ol uiN@ring van deze BoVAG-
standaildbepalingen

í ' Z BenlddellngsÍegellng
lndrsn zich Btr gosdril als in 1 6 1 vm dlt anlkel omschrewn ytrd0st, kan de huurder dit geshll binntr drio mmnden na het
mtshm oryan shilÍielilk vmrteggen ail hol BoVAG Bsmiddslingsbur€au, Postbus 1 1 00. 3980 DC ie Bunnik Dit bureau z8l in het
geschll bsmiddel€n m tlachten h8t goscill in der mlnno 0p le losen lndlm de b€middsllng gefl rsunmt heell b€richt h8t Nreau
dlt zo spoedlg mogel||k am partilon

16.3. Gsshillsnrugeling
a Is da In 16 2 gsnosmd€ bamiddslingspoging nlot goslffigd, 0t g*Íi do huurder nist da vmrkeur un een bemlddsling, dan kil de

huuder iel g$hll sirlttsl|lk amhanglg mak€n bij do tor Ëke bewegde Geshillfl@mml$iq wry4 het wlaiaat dotr
BoVAG wrdt gewerd (p/a BoVAG, PoíbN 1 I 00, 3980 0C te Bunnjk) h het geEl dat is bsmlddeld dw BoVAG dient de huurdor
hel gschil blmsn zs waksn na ontvmgstvan het btricht vil hel BoVAG BemlddslingsbuÍeau dat de bemiddellng g€en Bultml
hsoÍt gohad bii de Geschillscomml$is mhmglg tB mak8n Ín h€t ooval dat niet dmr BoVÀG is bemiddold dient de huurder
uiteÍlljk drie mmndon nadat het geschll ls gerozen, hal gHhil bil de Geschillerc0mmi$i8 ailhsgig t0 naken

b 00 Goschillenmmml$ie doet uitsprak In de wm vm 88n bindtrd advi6
c Pldtsgilondon bomiddoling sbat de keuze vil de huuÍdg 0m hot geshll dos de gewne rehts 10 laton beslechlen niet in de

wog Indlen d0 huurdtr ovonwl de zak @ de Geschillercommi$le hssÍt wolgÊlegd, hebben partiien nog slehts de
mogelljldEld de ultspÍak wn de Geschillffiommi$io ter milginale toetsing ail d0 gwmo rechtervotr le leggen

16.4 ilakomlngsgaÍanth
BoVÁG staat tm opzichta vm de hwÍdoÍ boÍ! w de nakomhg door d€ lodsn wn BoVAG wn het d@r de Goshlllencommi$ie
uitgebnchle bindend advls vw deze borlstolling lekn een msimum wn € 1000,- ps bindmd a{tvi6 In gml van Íailllwment,
srseilce yil betaling oÍ bedriilsbeëindlglng van de veftuurdor geldt d0 boÍgEtelling d4its dan als de huuÍdtr het geshil @hflglg
ho€Ít gsmaaK bii do GNhilloncommissie vwdal vd wn dsrg€lljko sltuatio spmke i$ 0e borgslelling geldt nimmel wr gevolg$hade

ASTI|([L 17. VER$IEBKII{G VAI{ DE PERSOOI{SGEGEVEI{S VAl{ DE IIUUROEI
De poMnsgegov€ns dlg wrdm vormeld 0p do huurryereskomí wrdgn dmr de veftuurds als vrutwwddljks in da zin van
de wst Bscherming Pffi@Ngogevensyererkt in @n persnsreglstatls Aan do hand vil dezg vereí(ng km d0 whuuÍder de
ryer&nkomt ulNo8rff, dg huurdor optlmalo sryice fl acluele productiníoÍmatlo gw€n an de huurder aanbiedingfl doen
D" huurdg kfl togon vomrking van ziln geg8vens ten behoeve vs direcl maillng bil de vorhuurderveuet enlekenen, dat al
mrden gehono@rd

ANTKEL 18. MEPÀSSELIJK RECHI
Padlm koms ovoreen dat
zullsn z|ln

Bunnik, april 2002

Nodsrlands recht rullen wÍden uitgelegd en dm@n mdeMtrpen

I

Tenzij in dê humvwsenkomsl mdm ls @mongokomsn, is hot da huurdeÍ nlot t@g€stm zich zmder vonÍgmnde toestemming
vfl d0 verhuurder met het gehuurde buiten NedeÍland te begewn Een esmaal verkegen t@slemming
goldt sl4hts mdtr de vwtrdfl:
- dat de ln sb a b8doolde mspíakoliikhoidflotroksing wÍ hot betroldcn lild dekking bledt, I@ls m@t blilk€n un het bil de

vmekenng aÍgegden intematiomal motor|ltulg€n von8koÍlngsb€wus (gr0sn6 k@Ít)
- dat de huurder ten beipwe vil de trekauto een EpatrlëÍingssE8ktr|ng mst a4hilgwagonsuppl0ment ho8Ít aÍgesloten, wffiíbij

hst rilspqt 0Í HugÍlden En de lÍekauto in combinalie mel het gduurdo volgcns do g€bÍulksl|lke vmarden ls g6dskt

10. GEHUUNDE OEJECÍ Í{ET TOESEIIOREI{
vwalgamd ffi het in mlvugí nemm w het gehuude wfden dtrvghurdtr mndsllng unwijzingon en nstucues vestreK
Het gehuurdo mÍdt In gmde staat m in w8r€trstsmming mot do dasb8fefÍonds wettollik0 bepalingen wwien En ecNlB,
zoals oNhrevm in de hwrpveÍeflkomsl, an huurder ter bÊshlKlng g6tsld
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