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BRUIKLEENOVEREENKOMST MOTORTRAILER  
WWW.AANTAX.NL 
 
Ondergetekenden 

Jeroen Janssen Naam : ………………………………………………………. 
Bolerostraat 35 Adres : ……………………………………………………….  
6544 RH NIJMEGEN Postcode : ….……………………………………………………  
Tel : 06-125.84.125 / 024-377.67.95 Tel : …….………………………………………………… 
E-mail  : info@aantax.nl E-mail : …....…………………………………………………. 
Web : www.aantax.nl  Paspoort : nr…………………………………… Kopie: bijlage 
 Rijbewijs : nr ……………………………………Kopie: bijlage 
 
Hierna te noemen de “Eigenaar”     Hierna te noemen de “Gebruiker”  
 
 
komen het volgende overeen: 
 
= De motoraanhanger wordt alleen meegegeven aan Gebruiker na ontvangst kopie legitimatie en rijbewijs = 
 
Artikel 1 Het gehuurde 

De eigenaar leent uit aan Gebruiker een motoraanhangwagen t.b.v. vervoer van 2 motoren, 1 disselslot, 1 kettingslot 
en 1 verloopstekker.  
Gebruiker leent wel/geen spanbandenset. 
 
Artikel 2 Duur 

• 2.1 De huurovereenkomst gaat in op : datum:………………………….tijd:……………………………… 
• en eindigt op    : datum:………………………….tijd:……………………………… 
• met wel/geen optie tot verlenging. 
 
2.2 De gebruiksovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen 
beëindigingstijdstip. 
Indien Gebruiker de aanhangwagen niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst 
op het tijdstip waarop de aanhangwagen bij eigenaar is terugbezorgd of door de eigenaar is teruggehaald. In dat geval 
is Gebruiker de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de aanhangwagen tot zijn beschikking heeft 
gehad verschuldigd. 
Tevens is de eigenaar in dat geval gerechtigd de aanhangwagen zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor 
rekening van Gebruiker. 
 
Artikel 3 Staat van de aanhangwagen 

Gebruiker wordt geacht, direct na ontvangst, de aanhangwagen op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er 
gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient Gebruiker dit terstond bij de eigenaar te melden. 
De aanhangwagen+ de meegeleverde zaken hebben een vervangingswaarde tezamen ad € 625 (peil juni 2013) 
 
Artikel 4 Verplichtingen van de Gebruiker 

4.1 Gebruiker dient de aanhangwagen bij de eigenaar op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde 
tijdstip bij de eigenaar schoon en onbeschadigd te bezorgen. 
4.2 Gebruiker dient de aanhangwagen zorgvuldig te behandelen en te gebruiken.  
4.3 Gebruiker dient, bij afkoppeling van de trailer, het disselslot  te bevestigen en de aanhanger - middels het 
bijgeleverde kettingslot – aard-/nagelvast te bevestigen.  
4.4 Gebruiker verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA-verzekering. 
 
Artikel 5 Schade aan de aanhangwagen 

5.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de aanhangwagen door Gebruiker is ontvangen en het moment 
waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging (bijv. lekke band), diefstal, verloren 
gaan of teniet gaan van de aanhangwagen, anders dan tengevolge van een eigen gebrek van de aanhangwagen, voor 
rekening en risico van Gebruiker. 
5.2 Gebruiker zal schade, diefstal of een gebrek aan de aanhangwagen terstond aan de eigenaar te melden. 
5.3 Veranderingen en/of reparatie aan de aanhangwagen mogen uitsluitend door, of in opdracht van, de eigenaar 
worden verricht. 
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 

6.1 Eigenaar is een particulier en treedt expliciet niet op als bedrijf of professionele partij. 
De aansprakelijkheid van de eigenaar is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt. Leen geschiedt 
geheel op eigen risico, ondanks schriftelijke vastlegging van deze leenovereenkomst, wil eigenaar absoluut niet de 
indruk wekken een professionele cq. zakelijke verhuurder te zijn.   
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6.2 Gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de aanhangwagen, 
daaronder mede begrepen overbelasting (max. 525 kg) van de aanhangwagen en de gevolgen van overtredingen 
welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht. 
 
Artikel 7 Opzegging/ontbinding 

7.1 Deze huurovereenkomst kan door de eigenaar met onmiddellijke ingang worden opgezegd als Gebruiker enige 
verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. 
7.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan de Gebruiker de 
overeenkomst  tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle 
andere gevallen kan de Gebruiker de overeenkomst niet beëindigen voor het in de leenovereenkomst opgenomen 
tijdstip. 
7.3 Bij beëindiging van de leenovereenkomst dient de aanhangwagen in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter 
beschikking van de eigenaar te worden gesteld. Indien de aanhangwagen gebreken of beschadigingen vertoont, voor 
zover het niet normale slijtage betreft, is de eigenaar gerechtigd de reparatie in rekening te brengen dan wel de 
vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten. 
7.4 Indien Gebruiker niet in staat is de aanhangwagen aan de eigenaar terug te bezorgen, dient Gebruiker aan de 
eigenaar de onkosten te vergoeden, ter grootte van de vervangingswaarde van de aanhangwagen, onverminderd de 
verplichting tot betaling van de huursom. 
 
Artikel 8 De huurprijs en de waarborgsom 

• 8.1 De huurprijs bedraagt  
O   Lang weekend         €   30,- 
O   1 Week (7 dagen) `   €   70,- 
O   2 weken                     € 120,- 
O   3 weken                   € 150,- 
O   Anders, namelijk een periode van ……………………….., tegen een vergoeding van € ………….. 
• 8.2 De huurprijs dient door Gebruiker bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan.  
De keuze is aan Gebruiker. Bij een bankbetaling, dient de betaling zichtbaar te zijn op de rekening: 
O Contant (bij beëindiging volgt de waarborgsom ook contant retour) 
O Via Bankrekeningnummer: NL67 INGB 0002686199 t.n.v. JJGB Janssen 
8.3 Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is Gebruiker een bedrag van € 250,- 
zegge TWEEHONDERDVIJFTIG EURO verschuldigd aan de eigenaar als waarborgsom voor het naar behoren 

nakoming van de verplichtingen, die uit deze huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt geen rente 
vergoed. De waarborgsom wordt direct – bij een correcte inlevering van de aanhangwagen – retour gegeven, op gelijke 
wijze als de betaling hiervan.  
 
Artikel 9 Toelichting / aanvullingen / opnamestaat:  

- De trailer is in Mei 2013 voorzien van 2 nieuwe banden en een nieuwe stekker 
- Spatbord rechts heeft een kleine beschadiging, spatlap zit los 
- De trailer is voorzien van disselslot en ketting met disc-slot. 
- ………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Artikel 10 Internet: 

Eventuele foto’s van de aanhanger met lading mogen door de eigenaar worden geplaatst op internet, mits de 
kentekenplaten van de voertuigen niet leesbaar cq herkenbaar zijn. 

 
 

Opgemaakt in tweevoud, te Nijmegen, d.d. ………………………………………... 
 
 
 
 
 
Handtekening Jeroen Janssen       Handtekening Gebruiker 
 
 
• Bijlage(n):  Kopie legitimatie  

Kopie rijbewijs  
Checklist Aantax  

 
 
 
 
TOELICHTING: 
 …………. Dient ingevuld te zijn. 
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Checklist (www.aantax.nl) 

VERSTREKT 
  

RETOUR 

      
  

 

Motortrailer 

  
  

      
  

 

3x Sleutels 

  
  

      
  

 

1x Disselslot + beugel 

  
  

      
  

 

1x ABUS-Discusslot tbv Disselslot 

  
  

      
  

 

1x Hangketting 

  
  

      
  

 

1x ABUS-Discusslot tbv Hangketting 

  
  

      
  

 

1x Verloopstekker (van 7 > 13-polig) 

  
  

      

      
  

 

Spanbanden (1 set = 2x ratelspanband (geel) + 2x spanband (zwart)   

      
            

     Betaald en ontvangen:       
            

     Huur trailer : € ………………………   
            

     ……. X Huur spanbandenset à € 10,- : € ………………………   
            

     Borg : € ………………………   
            

            

     Totaal ontvangen : € ………………………   

            

      
Akkoord eigenaar: 

   

      
Akkoord huurder: 

   

      

      
Opmerkingen/Bijzonderheden: 

   
            

            

            

 


