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ALGEMENE VOORWAARDEN TANKTRAILER NEDERLAND 

 
I. ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Definities 
 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Algemene Voorwaarden: de Algemene Bepalingen (hoofdstuk I), de 

Verhuurvoorwaarden (hoofdstuk II) en de Verkoopvoorwaarden (hoofdstuk III); 
b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie Tanktrailer aanbiedingen richt, die 

aan Tanktrailer een opdracht verstrekt, met wie Tanktrailer een overeenkomst 

aangaat en/of met wie Tanktrailer anderszins in enige rechtsbetrekking staat; 
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tanktrailer en Klant waarin de door 

Tanktrailer aan Klant te leveren goederen en/of diensten zijn vastgelegd. Dit kan 
zijn een huurovereenkomst, verkoopovereenkomst of andere overeenkomst; 

d. Tanktrailer: Tanktrailer Nederland te Numansdorp, ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 68412223. 
 

2. Toepasselijkheid 
2.1. De Algemene Bepalingen (hoofdstuk I) zijn van toepassing op alle 

rechtsverhoudingen en Overeenkomsten tussen Tanktrailer en Klant, behoudens 

afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen. 
2.2. Naast de Algemene Bepalingen in dit hoofdstuk I, zijn op de Klant de 

Verhuurvoorwaarden (hoofdstuk II) van toepassing als Klant een 

huurovereenkomst sluit met Tanktrailer. Als Klant een koopovereenkomst sluit met 
Tanktrailer, zijn naast deze Algemene Bepalingen, de Verkoopvoorwaarden 

(hoofdstuk III) van toepassing. 
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
3. Offertes 

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is aangegeven. 
3.2. Een offerte die een termijn bevat kan door Tanktrailer worden herroepen, ook na 

aanvaarding van de offerte, mits dit binnen 5 (vijf) werkdagen gebeurt. 

3.3. Een na de in de offerte aangegeven termijn aanvaardde offerte bindt Tanktrailer 
niet, tenzij Tanktrailer schriftelijk laat weten dat een Overeenkomst tot stand is 

gekomen dan wel dit uit vrijwillige uitvoering van de Overeenkomst door Tanktrailer 
volgt. 

 

4. Totstandkoming en beëindiging overeenkomst 
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Klant getekende 

offerte of Overeenkomst door Tanktrailer is ontvangen of zoveel eerder als partijen 

feitelijk beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst.  
4.2. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Overeenkomst geldt als 

aanvaarding van de Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst. 
4.3. Na totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, 

wijzigingen en/of toezegging zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door 

Tanktrailer en Klant zijn bevestigd. 
4.4. De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswege op 

de in de Overeenkomst aangegeven datum. 
4.5. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan door zowel 

Tanktrailer als Klant worden beëindigd door middel van een aangetekende brief met 

inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 (twee) maanden. 
4.6. Tanktrailer heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder 

rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, aan te passen of op 

te schorten als Klant Tanktrailer voor het aangaan van de Overeenkomst niet, niet 
juist of onvolledig heeft geïnformeerd.  

4.7. Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen als de andere partij de Overeenkomst alsnog niet of niet volledig 
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nakomt na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn 

tot nakoming is gegeven.  
4.8. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het 

moment dat (de onderneming van) Klant wordt geliquideerd, surseance van 
betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard. De vorderingen van Tanktrailer 

op Klant, uit welke hoofde dan ook, zijn alsdan direct opeisbaar.  

 
5. Levering en (leverings)termijnen 

5.1. Leveringen in Nederland geschieden af Numansdorp, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 
5.2. De in de offerte en/of Overeenkomst genoemde of overeengekomen 

leveringstermijn geldt niet als fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming is Tanktrailer 
pas in verzuim nadat zij in gebreke is gesteld conform het bepaalde in artikel 4.7 

en dan alsnog niet nakomt. 

5.3. Als Klant een vooruitbetaling is verschuldigd of voor de uitvoering van de 
Overeenkomst informatie en documentatie aan Tanktrailer moet verstrekken, gaat 

de (leverings)termijn pas in op het moment dat Klant deze verplichtingen geheel is 
nagekomen. 

 

6. Uitvoering overeenkomst 
6.1. De Overeenkomst wordt geacht de afspraken tussen Tanktrailer en Klant juist en 

volledig weer te geven. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat 

aanvullende afspraken noodzakelijk of gewenst zijn, zullen partijen dit in onderling 
overleg en schriftelijk vastleggen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de 

oorspronkelijk opgegeven (leverings)termijn alsmede de afgesproken prijs wijzigen. 
6.2. Tanktrailer voert de Overeenkomst naar beste kunnen uit en betracht daarbij de 

benodigde zorgvuldigheid.  
6.3. Tanktrailer heeft het recht om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in 

te schakelen. De Algemene Voorwaarden gelden ook tegenover Klant voor 

eventuele derden die Tanktrailer inschakelt voor de uitvoering van de 

Overeenkomst. 

 

7. Informatie 

7.1. Klant is gehouden Tanktrailer alle informatie en documentatie te leveren die 
Tanktrailer nodig heeft voor het juist uitvoeren van de Overeenkomst alsmede 

Tanktrailer tijdig te informeren over feiten en omstandigheden die voor de 
uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. Klant staat in voor de 

juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie en 

gegevens.  
7.2. Niet tijdige verstrekking van informatie c.q. documentatie kan tot vertraging van de 

Overeenkomst leiden en/of tot extra kosten. Tanktrailer heeft het recht om extra 

kosten die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of onvolledig ter beschikking stellen 
van informatie en documentatie, bij Klant in rekening te brengen. 

7.3. Tanktrailer heeft het recht de Overeenkomst op te schorten als Klant de gevraagde 
informatie en/of documentatie niet tijdig oplevert 

 

8. Prijs, betaling, zekerheid, opschorting 
8.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Tanktrailer in rekening brengt zijn, tenzij 

schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en andere onder de 
Overeenkomst vallende kosten. 

8.2. Als zich na het uitbrengen c.q. de acceptatie van een offerte een wijziging voordoet 

die van invloed is op de tussen Tanktrailer en Klant geldende prijs, heeft Tanktrailer 
het recht de prijs aan te passen. Als de prijs met meer dan 10% stijgt, heeft Klant 

het recht de Overeenkomst te ontbinden mits dit schriftelijk en binnen 7 (zeven) 

dagen na ontvangst van de betreffende mededeling gebeurt. Een dergelijke 
ontbinding geeft Klant geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 
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8.3. Offertes van Tanktrailer of prijsafspraken in Overeenkomsten gelden niet 

automatisch voor de toekomst. 
8.4. Betaling door Klant vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 30 

(dertig) dagen na de factuurdatum. 
8.5. Tanktrailer heeft het recht om vooruitbetaling of zekerheid voor de nakoming van 

de verplichtingen door Klant te vragen. Als de gevraagde vooruitbetaling of 

zekerheid niet binnen de door Tanktrailer aangegeven termijn is ontvangen, heeft 
Tanktrailer het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder dat Klant 

aanspraak maakt op enige schadevergoeding. 

8.6. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Klant 
onmiddellijk in verzuim en heeft Tanktrailer het recht rente in rekening te brengen 

van 1% per maand of gedeelte van de maand vanaf de vervaldatum van de factuur 
tot de datum waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan.  

8.7. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die 

Tanktrailer maakt als gevolg van niet nakoming door Klant, komen voor rekening 
van Klant, met een minimum van € 250. 

8.8. Tanktrailer heeft het recht de Overeenkomst op te schorten totdat alle openstaande 
facturen, te vermeerderen met rente en incassokosten (indien aan de orde), door 

Klant aan Tanktrailer zijn voldaan. Hieronder valt mede, doch niet uitsluitend het 

recht tot opschorten van de verplichting tot afgifte van een zaak aan Klant.  
 

9. Geheimhouding, privacy/persoonsgegevens 

9.1. Partijen zullen alle informatie van of over de andere partij waarvan wordt 
aangegeven dat dit geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden 

verondersteld dat dit geheim moet blijven, vertrouwelijk behandelen en alleen met 
toestemming van de andere partij met derden delen.  

9.2. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft Tanktrailer het recht om 

persoonsgegevens van (contactpersonen bij) Klant te gebruiken. Het gaat hierbij 
onder andere maar niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en e-

mailadressen.  
9.3. Tanktrailer heeft het recht persoonsgegevens van Klant te delen met door haar 

voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden 

verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken. 
9.4. Tanktrailer heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te 

maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de 
onderneming van Tanktrailer of in het kader van een audit. Tanktrailer zorgt er 

voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de 

persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke 
beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van Tanktrailer.  

9.5. Als partijen derden betrekken bij de Overeenkomst dan leggen zij op deze derden 

de verplichtingen van dit artikel op. 
 

10. Klachten 
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst moeten schriftelijk 

aan Tanktrailer kenbaar worden gemaakt binnen 14 (veertien) dagen na ontstaan 

van de klacht. 
 

11. Overmacht 
11.1. Als overmacht de uitvoering van de Overeenkomst vertraagt of verhindert, worden 

(leverings)termijnen opgeschort voor de tijd dat Tanktrailer als gevolg van de 

overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Als de 
overmachtssituatie langer dan 3 (drie) maanden aanhoudt, hebben beide partijen 

het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Klant aanspraak maakt op 

enige schadevergoeding. 
11.2. Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: oorlog, 

overheidsmaatregelen, fabrieksstoringen, werkstakingen, de elementen, vertraging 
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of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van toeleveranciers van 

Tanktrailer en transportmoeilijkheden. 
 

12. Intellectuele eigendom 
12.1. De door Tanktrailer uitgebrachte offertes en door Tanktrailer vervaardigde 

tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, producten, etc. zijn en blijven 

eigendom van Tanktrailer, alsmede de intellectuele eigendomsrechten op dergelijke 
documenten en zaken, ook als daarvoor aan Klant kosten in rekening zijn gebracht.  

12.2. Klant staat er voor in dat de door hem aan Tanktrailer verstrekte informatie geen 

inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Klant vrijwaart 
Tanktrailer voor aanspraken van derden door inbreuken op dergelijke rechten 

gemaakt bij de uitvoering van de Overeenkomst. 
 

13. Aansprakelijkheid 

13.1. Tanktrailer is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in 
de nakoming van een Overeenkomst voor zover deze tekortkoming het gevolg is 

van een gebrek in zorgvuldigheid die in redelijkheid van Tanktrailer mocht worden 
verwacht dan wel ingeval van opzet of grove schuld. 

13.2. Tanktrailer is slechts aansprakelijk voor directe schade. Tanktrailer is nimmer 

aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend 
begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie. 

13.3. Tanktrailer is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, 
onvolledige of te laat door Klant verstrekte informatie. 

13.4. Indien Tanktrailer aansprakelijk is voor geleden schade, zal de hoogte van de 
schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder 

de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Tanktrailer wordt uitbetaald. 

13.5. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke 
aansprakelijkheidsverzekering van Tanktrailer plaatsvindt, is iedere 

aansprakelijkheid van Tanktrailer beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs van de 
Overeenkomst tussen Tanktrailer en Klant waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

13.6. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen 

worden mede bedongen ten behoeve van derden die voor de uitvoering van de 
Overeenkomst door Tanktrailer worden ingeschakeld. 

13.7. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Tanktrailer dienen zo 
spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afloop 

van de Overeenkomst worden ingediend. 

 
14. Toepasselijk recht en forumkeuze 

14.1. Op alle offertes, Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Tanktrailer en Klant 

is Nederlands recht van toepassing. 
14.2. Klant en Tanktrailer zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen. 

14.3. Als Klant en Tanktrailer een geschil niet binnen redelijke termijn kunnen oplossen 
dan zal het geschil op verzoek van de meeste gerede partij beslecht worden door 

de rechter in het arrondissement waar Tanktrailer is gevestigd. 

 
15. Overige bepalingen 

15.1. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de 
Overeenkomst, geldt op dat punt het bepaalde in de Overeenkomst. 

15.2. Als om enigerlei reden op een bepaling uit de Algemene Voorwaarden geen beroep 

kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een 
zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel 

een beroep kan worden gedaan.  

15.3. Als Tanktrailer niet steeds een stipte naleving van de Algemene Voorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of 

dat Tanktrailer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen 
stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen. 
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15.4. Rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn, behoudens het bepaalde in 

deze Algemene Voorwaarden en behoudens in geval van bedrijfsovername, niet 
overdraagbaar. 

 
 

II. VERHUURVOORWAARDEN 

Deze Verhuurvoorwaarden zijn naast de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk I, van 
toepassing op Klant en Tanktrailer indien Klant Transportmaterieel huurt van 

Tanktrailer. 

 
16. Definities 

16.1. Naast de definities in Hoofdstuk I, Algemene Bepalingen, hebben de volgende 
begrippen in deze Verhuurvoorwaarden de volgende betekenis: 

a. Gehuurde: het door Tanktrailer aan Klant ter beschikking gesteld 

Transportmaterieel; 
b. Normale Gebruiksslijtage: de slijtage van het Gehuurde die doorgaans optreedt 

bij normaal gebruik van het Transportmaterieel; 
c. Transportmaterieel: het transportmaterieel met alle onderdelen en toebehoren 

dat door Tanktrailer aan Klant ter beschikking kan worden gesteld in het kader 

van huur/verhuur.  
 

17. Duur van de overeenkomst, minimum huurperiode, beëindiging, annulering 

17.1. De in de Overeenkomst vermelde huurperiode is de minimum periode gedurende 
welke het Gehuurde aan Klant ter beschikking staat. Gedurende deze periode is 

Klant niet gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. 
17.2. Als de Overeenkomst na afloop van de minimum huurperiode voortduurt, kan Klant 

de Overeenkomst op elke werkdag eindigen door het Gehuurde met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 26 van deze Huurvoorwaarden in te leveren. Als de 
Overeenkomst na afloop van de minimum huurperiode voortduurt, heeft Tanktrailer 

het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn 
van 7 (zeven) dagen.  

17.3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst is Klant verplicht terstond het 

Gehuurde bij Tanktrailer in te leveren. De Overeenkomst, met betalingsverplichting, 
duurt voort totdat het Gehuurde bij Tanktrailer is ingeleverd conform het bepaalde 

in artikel 26 hieronder. 
17.4. Annulering van een Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij dit schriftelijk 

uitdrukkelijk is overeengekomen. 

 
18. Prijs, betaling 

18.1. Als de huurperiode langer dan 1 (één) jaar bedraagt, zullen de huurprijs en de 

overige vergoedingen vermeld in de Overeenkomst, jaarlijks aan het begin van elk 
nieuw contractsjaar worden geïndexeerd aan de hand van de CBS 

consumentenprijsindex alle huishoudens. 
18.2. In de Overeenkomst is het aantal kilometers aangegeven dat Klant met het 

Gehuurde kan afleggen zonder dat in aanvulling op de huurprijs een in diezelfde 

Overeenkomst nader aangeduide kilometervergoeding is verschuldigd. Het aantal 
kilometers dat het vastgestelde aantal overschrijdt, zal door Tanktrailer aan Klant 

in rekening worden gebracht.  
18.3. Voor aanvang van de Overeenkomst kan Tanktrailer vooruitbetaling van de 

huurprijs en betaling van een waarborgsom verlangen. De waarborgsom wordt niet 

eerder geretourneerd dan nadat het Gehuurde is ingeleverd en geïnspecteerd en er 
geen gebreken zijn gebleken. 

 

19. Levering van het Gehuurde aan Klant 
19.1. Klant wordt geacht het Gehuurde zonder gebreken of beschadigingen te hebben 

ontvangen, tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven. 
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19.2. Klant zal het Gehuurde bij het in ontvangst nemen controleren en eventuele 

gebreken onmiddellijk aan Tanktrailer melden. Als geen melding wordt gemaakt 
van gebreken, wordt Klant geacht het Gehuurde in goede staat te hebben 

ontvangen en wordt het Gehuurde geacht te voldoen aan de in de Overeenkomst 
gestelde eisen en de doeleinden waarvoor Klant het Gehuurde wenst te gebruiken. 

 

20. Gebruik, verplichtingen Klant 
20.1. Klant is verplicht het Gehuurde tijdens de Overeenkomst uitsluitend op vakkundige 

wijze te gebruiken volgens de bestemming van het Gehuurde en het Gehuurde als 

goed huisvader te gebruiken en onderhouden. 
20.2. Klant zal de door Tanktrailer gestelde regels voor het gebruik van het Gehuurde 

naleven, bij gebrek waarvan Klant aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende 
schade. 

20.3. Klant zal het Gehuurde slechts gebruiken op een wijze en voor doeleinden waarvoor 

dit naar redelijke normen en maatstaven geschikt is, daaronder begrepen het niet 
zwaarder belasten van het Gehuurde dan het maximum laadvermogen, het 

evenwichtig verdelen van de lading, alsmede het zich onthouden van vervoer van 
lading waarvan kan worden vermoed dat het Gehuurde daardoor wordt beschadigd 

of ongeschikt wordt gemaakt voor het vervoer van andere goederen. Klant zal het 

Gehuurde niet beladen met gevaarlijke, ontvlambare, explosieve of anderszins 
milieugevaarlijke goederen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Tanktrailer. 

20.4. Klant zal alle toepasselijke wettelijke voorschriften en andere verplichtingen stipt 
naleven, zorgen dat alle vereiste vergunningen en documenten aanwezig zijn,   

tijdig zijn aangevraagd of verlengd en zorgen dat alle belastingen, boetes en 
overige heffingen die voor rekening van Klant komen, tijdig zijn betaald. 

20.5. Het is Klant, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Tanktrailer, 

niet toegestaan veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen, gedeelten van 
het Gehuurde te verwijderen, aanduidingen/nummers/merk- of handelsnamen van 

het Gehuurde te verwijderen, te veranderen of geheel of deels te verdoezelen en/of 
het Gehuurde te gebruiken in andere landen dan landen van de Europese Unie 

(waaronder mede begrepen het Verenigd Koninkrijk), Noorwegen, Zwitserland of 

een land waarvan Tanktrailer heeft aangegeven dat het niet is toegestaan het 
Gehuurde ter plaatse te gebruiken. 

20.6. Het is Klant niet toegestaan om wijzigingen op of aan het Gehuurde aan te 
brengen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Tanktrailer. 

20.7. Het is Klant niet toegestaan om het Gehuurde op enige wijze te vervreemden, 

verpanden, onderverhuren, noch het Gehuurde op welke wijze dan ook aan derden 
ter beschikking te stellen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Tanktrailer. 

20.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 hieronder zal Klant het Gehuurde steeds 
voor eigen rekening in goede staat onderhouden en in bedrijfsklare toestand 

houden, waaronder mede begrepen het dagelijks onderzoeken van het Gehuurde 
op veiligheid en bedrijfsklaarheid en alle benodigde reparaties en vervangingen 

(laten) uitvoeren gebruik makend van nieuwe onderdelen van hetzelfde merk en 

type als het te vervangen onderdeel. Voorafgaand aan reparatie en/of vervanging 
zal Klant Tanktrailer informeren en Tanktrailer in de gelegenheid stellen de 

reparatie c.q. vervanging zelf te verzorgen conform artikel 23 hieronder. Klant zal 
Tanktrailer in de gelegenheid stellen om het Gehuurde te inspecteren.  

20.9. Alle met het gebruik of de opslag van het Gehuurde verband houdende belastingen, 

accijnzen, retributies, douanerechten en overige heffingen komen gedurende de 
Overeenkomst voor rekening van Klant.  

 

21. Verzekering 
21.1. Klant dient het Gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tijdens de 

Overeenkomst ter dekking van diefstal, tijdens het gebruik van het Gehuurde 
toegebrachte schade alsmede ter dekking van bedrijfsschade voor Tanktrailer. Klant 
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is verplicht om de voor de verzekering verschuldigde premie en overige kosten 

steeds tijdig en volledig te voldoen en op eerste verzoek van Tanktrailer bewijs van 
verzekering en betaling te overleggen. Klant zal Tanktrailer als begunstigde in de 

polis(sen) aanwijzen. 
21.2. Als Tanktrailer in overleg met Klant zelf een verzekering afsluit, zal de premie ervan 

aan Klant worden doorberekend, naast de huurprijs. 

 
22. Onderhoud en keuring 

22.1. Tanktrailer zorgt ervoor dat het Gehuurde zich bij aanvang van de Overeenkomst in 

goede en bedrijfsklare staat bevindt en is voorzien van alle benodigde documenten, 
met inachtneming van de registratievereisten in het land waarin het Gehuurde is 

geregistreerd. 
22.2. Het periodiek onderhoud aan en de keuringen van het Gehuurde worden door 

Tanktrailer uitgevoerd op een door Tanktrailer aan te geven tijd en plaats en op 

zodanige wijze dat Klant zo min mogelijk hinder ondervindt in het gebruik van het 
Gehuurde. 

 
23. Reparaties en vervanging 

23.1. Onder reparaties en vervanging worden in dit artikel reparaties en vervanging 

verstaan, anders dan voorzien in 22 hierboven met betrekking tot het periodiek 
onderhoud. 

23.2. Tenzij partijen anders overeenkomen, worden reparaties aan het Gehuurde door 

Tanktrailer voor rekening van Klant uitgevoerd en vindt vervanging van 
beschadigde en verloren gegane delen van het Gehuurde plaats door Tanktrailer 

voor rekening van Klant op een door Tanktrailer aan te geven tijd en plaats en wel 
op een zodanige wijze, dat Klant zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn gebruik 

van het Gehuurde. 

23.3. Als partijen overeenkomen dat Klant voor eigen rekening reparaties aan het 
Gehuurde zal uitvoeren en verloren gegane delen van het Gehuurde zal vervangen, 

is nog wel steeds voorafgaande schriftelijke toestemming van Tanktrailer vereist. 
Tanktrailer kan aan de toestemming voorwaarden en instructies verbinden die Klant 

verplicht is te allen tijde na te leven. 

23.4. Reparaties aan en vervanging van beschadigde en verloren gegane onderdelen van 
het Gehuurde zijn voor rekening van Klant, met uitzondering van reparaties en 

vervanging betreffende onderdelen als gevolg van Normale Gebruiksslijtage, welke 
reparaties en vervangingen voor rekening komen van Tanktrailer. Indien het 

Gehuurde tijdens de Huurtijd enig gebrek vertoont dat op de dag van levering reeds 

aanwezig was, maar op dat moment niet kon worden geconstateerd, komen de 
kosten van reparatie of vervanging als gevolg van dat gebrek voor rekening van 

Tanktrailer. 

23.5. De kosten die Klant maakt voor reparaties aan en vervanging van onderdelen als 
gevolg van Normale Gebruiksslijtage, zullen door Klant aan Tanktrailer in rekening 

worden gebracht in een daartoe strekkende, gespecificeerde factuur. Dergelijke 
kosten komen niet voor vergoeding door Tanktrailer in aanmerking als vooraf geen 

schriftelijke toestemming is verkregen van Tanktrailer voor het uitvoeren van 

reparaties aan of het vervangen van onderdelen. 
23.6. In geval van reparaties aan of vervanging van onderdelen als gevolg van Normale 

Gebruiksslijtage is Klant, als de reparatie of vervanging langer duurt dan 24 
(vierentwintig) uur, geen huurprijs verschuldigd over de resterende dagen 

gedurende welke het Gehuurde als gevolg van die reparaties of vervanging 

redelijkerwijs niet kan worden gebruikt, tenzij Tanktrailer vervangend 
Transportmaterieel aan Klant ter beschikking heeft gesteld en mits Klant: 

a. Tanktrailer onverwijld omtrent het gebrek heeft ingelicht en  

b. de terzake door Tanktrailer gegeven voorwaarden en instructies heeft nageleefd 
en 

c. de facturen betreffende de reparatie of vervanging onverwijld aan Tanktrailer ter 
hand heeft gesteld en Tanktrailer deze heeft geaccordeerd. 
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24. Slijtage 
24.1. Als de huurtijd langer dan 1 (één) jaar is, kunnen partijen overeenkomen dat Klant 

voor eigen rekening het periodiek onderhoud aan en de keuringen van het 
Gehuurde zal uitvoeren. Alsdan zal Klant er onder andere voor zorgen dat: 

a. het Gehuurde aan het eind van de huurtijd bij Tanktrailer wordt ingeleverd met 

banden met een resterend bandenprofilage van niet minder dan 100% van de 
profieldiepte op het moment van in ontvangst name van het Gehuurde door 

Klant; 

b. het Gehuurde aan het eind van de Huurtijd bij Tanktrailer wordt ingeleverd met 
een resterende remvoeringsdikte van niet minder dan 100% van de 

remvoeringsdikte op het moment van in ontvangst name van het Gehuurde door 
Klant. 

24.2. Als het Gehuurde in strijd met artikel 24.1 hierboven met minder dan de 

toegestane bandenprofilage wordt ingeleverd, is Klant aan Tanktrailer een 
vergoeding verschuldigd gelijk aan het verschil in millimeters, vermenigvuldigd met 

de op dat moment geldende millimeterprijs van de desbetreffende banden. Indien 
de bandenprofilage daarentegen meer bedraagt dan bij het aangaan van de 

Overeenkomst, is Tanktrailer aan Klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan het 

verschil in millimeters, vermenigvuldigd met de op dat moment geldende 
millimeterprijs van de desbetreffende banden. 

24.3. Als het Gehuurde in strijd met artikel 24.1 hierboven met minder dan de 

toegestane remvoeringsdikte wordt ingeleverd, is Klant aan Tanktrailer een 
vergoeding verschuldigd gelijk aan het evenredig verschil in dikte vermenigvuldigd 

met de op het moment van inlevering geldende prijs van de desbetreffende 
remvoering. Indien de remvoeringsdikte daarentegen meer bedraagt dan bij het 

aangaan van de Overeenkomst, is Tanktrailer aan Klant een vergoeding 

verschuldigd gelijk aan het evenredig verschil in dikte, vermenigvuldigd met de op 
dat moment geldende prijs van de desbetreffende remvoering. 

 
25. Schade 

25.1. In geval van diefstal van dan wel schade of gebrek aan het Gehuurde zal Klant 

Tanktrailer onmiddellijk informeren, onder opgave van alle omstandigheden en/of 
bijzonderheden die terzake van belang kunnen zijn. Klant zal alle noodzakelijke 

maatregelen treffen ter voorkoming van verdere schade. Het is Klant niet 
toegestaan om het Gehuurde te gebruiken als dit kan leiden tot verergering van de 

schade of het gebrek. 

25.2. Klant is gedurende de Overeenkomst aansprakelijk jegens Tanktrailer voor diefstal 
van het Gehuurde alsook voor schade van welke aard dan ook, waaronder maar 

niet uitsluitend brandschade, die tijdens de Overeenkomst aan het Gehuurde 

ontstaat. Alle door Tanktrailer hierdoor geleden schade, waaronder mede begrepen 
eventuele bedrijfsschade, wordt door Klant aan Tanktrailer vergoed. Ook is Klant 

jegens Tanktrailer verplicht tot betaling van de huurprijs voor de resterende duur 
van de Overeenkomst indien het Gehuurde niet meer gebruikt kan worden als 

gevolg van diefstal of schade. 

25.3. Herstel van schade aan het Gehuurde mag alleen worden uitgevoerd door dan wel 
met schriftelijke toestemming van of op aanwijzing van Tanktrailer. 

 
26. Inlevering, staat 

26.1. Inlevering van het Gehuurde gebeurt op de door Tanktrailer aangegeven locatie, op 

een tussen partijen overeengekomen tijdstip. 
26.2. Bij inlevering wordt het Gehuurde door Tanktrailer geïnspecteerd. Behoudens 

tegenbewijs zijn gebreken en beschadigingen die Tanktrailer constateert, bindend 

voor Klant.  
26.3. Klant zal het Gehuurde bij einde van de Overeenkomst in schone staat en in de 

staat waarin Tanktrailer het Gehuurde ter beschikking heeft gesteld retourneren, 
behoudens Normale Gebruiksslijtage. Eventuele schoonmaak- en/of herstelkosten 
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die naar redelijk oordeel van Tanktrailer noodzakelijk zijn, worden aan Klant in 

rekening gebracht. 
26.4. Als het Gehuurde bij inlevering incompleet of beschadigd is, als delen van het 

Gehuurde ontbreken of als het Gehuurde anderszins niet correct wordt ingeleverd, 
blijft de Overeenkomst in stand en komen kosten van reparaties, aanvulling, 

vernieuwing of anderszins van het Gehuurde voor rekening van Klant. Klant is 

verder gehouden tot voldoening van de huurprijs totdat het Gehuurde in de 
oorspronkelijke staat bij Tanktrailer zal zijn teruggekeerd, op welk moment de 

Overeenkomst een einde neemt. 

 
27. Eigendom, derdenbeding 

27.1. Een Overeenkomst onder deze Huurvoorwaarden ziet uitsluitend op huur en 
verhuur. Klant verwerft door middel van de Overeenkomst nimmer enig 

eigendomsrecht op het Gehuurde. 

27.2. Het eigendom van het Transportmaterieel kan bij een derde (komen te) berusten of 
het Transportmaterieel kan zijn of worden verpand aan een derde. 

Niettegenstaande het bestaan van een Overeenkomst zal Klant het Gehuurde op 
eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Klant zich daarbij op enig 

retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Gehuurde zal 

vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Tanktrailer jegens 
de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de Overeenkomst van rechtswege 

met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte zal plaatsvinden ten kantore van de 

derde of op een door die derde aangewezen locatie. De toepasselijkheid van 
artikelen 7:226 en 7:227 BW wordt geheel uitgesloten. 

 
 

III. VERKOOPVOORWAARDEN 

Deze Verkoopvoorwaarden zijn naast de Algemene Bepalingen van Hoofdstuk I, van 
toepassing op Klant en Tanktrailer indien Klant een zaak koopt van Tanktrailer. 

 
28. Prijs, betaling 

28.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling van de koopprijs 

bij aflevering van de zaak/zaken. 
28.2. Als Klant gedurende meer dan 14 (veertien) dagen in gebreke blijft met de betaling 

en/of afname, heeft Tanktrailer, zonder nadere aankondiging, het recht om de 
verkochte zaak weer te verkopen. Een eventuele aanbetaling vervalt alsdan aan 

Tanktrailer als vergoeding voor de door haar geleden schade, tenzij Klant 

tegenbewijs levert dat de schade minder is. 
 

29. Garantie 

29.1. Zaken worden geleverd in de hoedanigheid die van een dergelijke zaak in 
redelijkheid verwacht mogen worden. Geleverde zaken bevatten alleen die 

bijzondere eigenschappen die in de Overeenkomst zijn beschreven. 
29.2. Als een leverancier van Tanktrailer wijzigingen aanbrengt aan een zaak, dan heeft 

Tanktrailer het recht om de gewijzigde zaak aan Klant te leveren, mits de zaak ten 

minste dezelfde eigenschappen bezit als de oorspronkelijke zaak.  
29.3. Klant zal de zaak direct bij aflevering op gebreken controleren. Geconstateerde 

gebreken moeten onmiddellijk maar in ieder geval binnen 8 (acht) werkdagen na 
levering, dan wel indien het gebrek pas later ontstaat, onmiddellijk na ontdekking 

van het gebrek, schriftelijk aan Tanktrailer worden gemeld, met een omschrijving 

van de gebreken.  
29.4. Ten aanzien van nieuwe zaken garandeert Tanktrailer gedurende 12 (twaalf) 

maanden na levering de constructie volgens de eisen die met de dan geldende 

stand van de techniek gesteld mogen worden aan materialen en fabricage. 
29.5. Voor door Tanktrailer ingekochte onderdelen gelden de door de betreffende 

leverancier gehanteerde garantievoorwaarden. 
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29.6. Ten aanzien van gebruikte zaken wordt garantie gegeven indien en voor zover dit in 

de Overeenkomst tussen Tanktrailer en Klant is bepaald. Op gebruikte onderdelen 
en accessoires wordt geen garantie verleend. 

29.7. De garantie vervalt en Tanktrailer is niet aansprakelijk als Tanktrailer niet in de 
gelegenheid wordt gesteld gebreken tijdig te herstellen, Klant zonder schriftelijke 

toestemming van Tanktrailer derden werkzaamheden heeft laten verrichten aan de 

zaak of door of in opdracht van Klant wijzigingen aan de zaak zijn aanbracht, tenzij 
de wijzigingen zijn gebeurd volgens advies van Tanktrailer of met schriftelijke 

toestemming van Tanktrailer. 

29.8. Wanneer sprake is van een minimaal probleem die de veiligheid en het functioneren 
van de zaak niet in de weg staat en/of de kosten van herstel onevenredig hoog zijn 

voor het door dat herstel te behalen resultaat, heeft Tanktrailer het recht de claim 
onder de garantie te verwerpen. 

29.9. Garantiewerkzaamheden worden onder dezelfde voorwaarden gegarandeerd, 

waarbij elke garantie vervalt als 12 (twaalf) maanden zijn verstreken na levering. 
29.10. Van garantie zijn uitgesloten normale slijtage, gebreken in materialen/onderdelen 

die op verzoek van Klant zijn aangebracht, gebreken die het gevolg zijn van door 
Klant ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen en adviezen, alsook 

toelaatbaar geachte c.q. niet te vermijden afwijkingen in kleur, maat of kwaliteit. 

29.11. Garantie bestaat uit en is uitsluitend beperkt tot, ter keuze van Tanktrailer, 
kosteloze vervanging van de zaak of herstel op locatie van Tanktrailer. Transport- 

c.q. verzendkosten komen voor rekening van Klant.  

29.12. Zaken die op maat zijn gemaakt voor Klant, kunnen niet worden geretourneerd, 
behoudens uitdrukkelijk schriftelijke instemming van Tanktrailer. 

 
30. Levering 

30.1. Levering van zaken in Nederland geschiedt vanaf Numansdorp, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen.  
30.2. Als Tanktrailer op verzoek van Klant voor verzending c.q. transport van zaken 

zorgdraagt, bepaalt Tanktrailer het tijdstip, de wijze van verzending/transport en 
de route. De verzend-/transportkosten komen voor rekening van Klant. Een 

transportverzekering wordt alleen door Tanktrailer afgesloten op verzoek en voor 

rekening van Klant. 
30.3. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken door 

Tanktrailer ter beschikking van Klant zijn gesteld. Indien Klant de zaken niet 
afneemt, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van Klant, dan wel door 

Tanktrailer verkocht. Tanktrailer heeft het recht haar vordering op de opbrengst 

van verkoop te verhalen. 
 

31. Risico en eigendomsvoorbehoud 

31.1. Het risico van zaken gaat over op Klant op het moment van levering (zie artikel 
30.3 hierboven).  

31.2. De eigendom van zaken gaat pas over op Klant na volledige voldoening van de 
koopprijs en al het overige dat Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan 

Tanktrailer verschuldigd is. Tanktrailer heeft het recht om geleverde zaken die haar 

eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als 
ontbinding van de Overeenkomst.  

31.3. Klant mag, voor zover dit noodzakelijk is voor zijn normale bedrijfsuitvoering, over 
de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Klant is alsdan 

verplicht de zaken te verzekeren.  

 
32. Inruil 

32.1. Als Tanktrailer en Klant overeenkomen dat Klant een zaak koopt tegen inruil van 

een (gebruikte) zaak, zal Klant deze in te ruilen zaak tot de levering van de 
gekochte zaak mogen gebruiken. Op Klant rust de verplichting om als een goed 

huisvader voor de in te ruilen zaak te zorgen. Tot de inruil komen de kosten en 
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eventuele waardevermindering van de in te ruilen zaak voor rekening en risico van 

Klant.  
32.2. Tanktrailer heeft het recht om de inruil te weigeren en voldoening van de volledige 

koopprijs te verlangen, dan wel de in te ruilen zaak opnieuw te laten taxeren op 
kosten van Klant en de koopprijs van de nieuwe zaak te verminderen met de 

waarde op dat moment, als Tanktrailer op het moment dat feitelijk beschikking 

wordt gekregen over de in te ruilen zaak, oordeelt dat die zaak niet meer in 
dezelfde staat verkeert als bij de totstandkoming van de Overeenkomst.  

32.3. Als de in te ruilen zaak gebreken vertoont na de inruil, komen de kosten van herstel 

en/of de vermindering van de taxatiewaarde voor rekening van Klant. 


