
  BRUIKLEENOVEREENKOMST 
Business Testdrive@Home
Voertuig uitgeef document 29-6-2021 13:06

ReferentieNr: A9DB76139

De ondergetekenden:  

Mercedes-Benz Nederland B.V., gevestigd aan de (3439 LD) Ravenswade 4 te Nieuwegein, hierna te noemen “MBNL”,
enerzijds

en 

Voornaam Achternaam, gevestigd/wonende aan de, Adres, Postcode, te Plaats, hierna te noemen Bruiklenener, anderszijds; 

Hierna tezamen te noemen "Partijen", 

nemen het volgende in overweging: 

A - Bruiklener wenst op basis van bruikleen de beschikking te krijgen over Voertuig; 

B - MBNL stelt bedrijfsmatig voertuigen ter beschikking en is bereid met bruiklener een dergelijke bruikleenovereenkomst te
sluiten; 

C - Partijen hebben overeenstemming over de (voorwaarden voor de) bruikleen van het voertuig bereikt en wensen deze
overeenstemming in deze bruikleenovereenkomst als bedoeld in artikel 7A:1777 BW vast te leggen;

komen het volgende overeen:

1 - Bruikleen voertuig 

MBNL stelt aan de bruiklener op basis van de bruikleen ter beschikking een voertuig met merk Mercedes-Benz, type EQA,
Allrounder, met Vin-Nummer W1N2437011J001408 en kenteken K111VJ. Met op het moment van Bruikleen stelling
Kilometerstand 1215 en met op moment van terug komst Kilometerstand n/a .

2. Gegevens bestuurder 

Naam: Voornaam Achternaam
Adres: Adres, Postcode Plaats
Tel nummer: 0123456789
E-mail email@adres.nl
Nr. Rijbewijs: Rijbewijsnummer 

Hieronder worden eventuele schades aan de auto vermeld 

Categorie Gebied met schade Omschrijving Aansprakelijk

Geen schade gemeld.    
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3 - Pechhulp en vervolg van de reis

MBNL verleent aan Bruiklener hulp op basis van haar 'Mercedes-Benz Service24H' als het Voertuig niet start en/of onderweg
technische problemen krijgt. Als onderdeel van deze 'Mercedes-Benz Service24h' organiseert en coördineert MBNL op passende wijze
het vervolg van de reis die gemaakt werd met het Voertuig, wat niet Noodzakelijkerwijs een vervangende (personen)auto inhoudt.   

4 - Looptijd en maximaal aantal kilometer 

4.1 -  Deze bruikleenovereenkomst gaat in op 29-6-2021 13:06 en eindigt op 7-7-2021 09:00. Het voertuig wordt
laatstgenoemd tijdstip door MBNL opgehaald op de locatie van aflevering. 

4.2 -  Bruiklener mag tijdens de looptijd van deze bruikleenovereenkomst maximaal 500 kilometers met het Voertuig rijden.
Indien het maximum aantal kilometer wordt overschreden, kan voor iedere extra kilometer € 0,50 in rekening gebracht
worden bij de Bruiklener. 

5 - Eigen risico 

Het eigen risico van de door MBNL ten behoeve van het Voertuig afgesloten WA + Casco-verzekering bedraagt € 500,-
per schadegeval en is voor rekening van Bruiklener.

6 - Toepasselijkheid Algemene Bruikleenvoorwaarden 

6.1 -  Op deze bruikleenovereenkomst zijn de Algemene Bruikleenvoorwaarden van MBNL (hierna: de “Algemene
Bruikleenvoorwaarden ”) van toepassing.

6.2 - Door ondertekening van deze bruikleenovereenkomst bevestigt Bruiklener dat zij de Algemene Bruikleenvoorwaarden
heeft ontvangen en kennis heeft genomen van de inhoud daarvan.

7 - Boetebeding 

In geval van een tekortkoming aan de zijde van Bruiklener in de nakoming van (een) op hem rustende verplichting(en)
voortvloeiende uit deze bruikleenovereenkomst, is hij jegens MBNL een niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd
van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per tekortkoming, dan wel per dag waarop die verplichting(en) niet is (zijn)
nagekomen, waarbij een gedeelte van een dag geldt als volledige dag, onverminderd het recht van MBNL om (aanvullende)
schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van MBNL op nakoming.

Ondertekening 

Aldus overeengekomen in de tweefout opgemaakt op , te Plaats 

Namens Mercedes-Benz Nederland; Piere Emmanuel Chartier 

Handtekening van de klant 

29-6-2021 11:09 
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Handtekening van de Easyway Chauffeur 

29-6-2021 11:09
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Algemene Bruikleenvoorwaarden bij de Bruikleenovereenkomst

 

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Bruikleengever: Mercedes-Benz Nederland B.V.
2.     Bruiklener: elke natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of elke rechtspersoon die met

Bruikleengever een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
3.     Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Bruikleengever en Bruiklener tot stand komt en elke aanwijzing en aanvulling

daarop, waarbij Bruikleengever een roerende zaak (hierna ook: voertuig) om niet voor een bepaalde tijd in gebruik (hierna ook:
in bruikleen) geeft aan Bruiklener.

4.     Voertuigdocumenten: de kentekencard, het Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart), indien van
toepassing het APK‑keuringsrapport, het Europees schadeformulier en de voertuighandleiding.

 
Artikel 2: Toepasselijkheid
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten met Bruikleengever met betrekking tot het in gebruik

geven van voertuigen voor een bepaalde tijd aan Bruiklener ten behoeve van de in die Overeenkomst omschreven doeleinden en
bestuurder(s), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     Eventuele voorwaarden van Bruiklener, waaronder begrepen aanvulling dan wel uitbreiding van deze voorwaarden, zijn niet van
toepassing.

3.     Bruikleengever behoudt zich het recht voor deze voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door schriftelijke
kennisgeving aan Bruiklener.

4.     Deze voorwaarden zullen, nadat zij onderdeel van enige Overeenkomst  tussen partijen zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken
van iedere nadien tussen partijen overeengekomen verlenging van de Overeenkomst.

5.     Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden,
dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Bruikleengever en Bruiklener zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepalingen in acht worden genomen.   

Artikel 3: Eigendom en houderschap
1.   Het in bruikleen gegeven voertuig is en blijft eigendom van Bruikleengever. Bruikleengever is te allen tijde gerechtigd toezicht uit

te oefenen op het voertuig of het voertuig terug te nemen bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van de verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst door Bruiklener.

2.   Bruikleengever zal ten behoeve van de bescherming van haar (eigendoms-)rechten alle door haar noodzakelijk geachte
maatregelen kunnen treffen. Eventueel daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Bruiklener.

3.   Bruiklener is slechts houder van het voertuig en heeft met betrekking tot het voertuig geen enkel retentierecht of ander
opschortingsrecht.

 
Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst en ontvangst van het voertuig
1.     De Overeenkomst komt tot stand doordat de Bruikleengever het voertuig feitelijk ter beschikking stelt aan Bruiklener en deze

Bruiklener het betreffende voertuig in ontvangst neemt.
2.     Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Bruiklener het betreffende voertuig conform de overeengekomen

specificaties en in goede staat van onderhoud in ontvangst genomen te hebben en tevens alle met de bruikleen verband houdende
documenten en Voertuigdocumenten te hebben ontvangen.

 
Artikel 5: Gebruik, onderhoud en inspectie
1.     Bruiklener zal het voertuig als een goed huisvader, deskundig, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en onder de

inzet-condities als in de Overeenkomst aangegeven gebruiken en in goede staat houden.
2.     Het voertuig mag niet worden verhuurd en niet worden gebruikt voor het geven van rijlessen, het vervoer van personen en/of

goederen tegen betaling, het vervoer van gevaarlijke stoffen, het begaan van strafbare feiten, het meedoen aan snelheids-,
prestatie- of betrouwbaarheidsritten of soortgelijke evenementen en/of in een gebied waarin het Internationaal
Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart) geen dekking biedt.

3.     Bruiklener is niet gerechtigd het voertuig door derden te laten gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van
Bruikleengever.

4.     Bruiklener is verplicht het voertuig tijdig voor onderhoud en/of reparatie aan te bieden aan een door Bruikleengever erkende
dealer.

5.     Bruiklener is verplicht regelmatig het oliepeil, de bandenspanning en het niveau van de koel- en remvloeistof van het voertuig te
doen controleren en indien nodig op peil of voldoende spanning te laten brengen bij een door Bruikleengever erkende dealer.

6.     Bruiklener is verplicht ieder geconstateerd (technisch) mankement aan het voertuig zo spoedig mogelijk te melden aan
Bruikleengever en vervolgens na toestemming van Bruikleengever te laten herstellen bij een door Bruikleengever erkende dealer,
overeenkomstig de fabrieksvoorschriften.

7.     Het is Bruiklener enkel na voorafgaande toestemming van Bruikleengever toegestaan het voertuig te laten herstellen bij een niet
door Bruikleengever erkende dealer, behoudens in geval van overmacht en onder de voorwaarde dat de fabrieksvoorwaarden
en instructies in acht worden genomen.

8.     Bruikleengever heeft te allen tijde het recht om het voertuig te doen inspecteren. Bruiklener zal Bruikleengever op eerste verzoek
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aangeven waar het voertuig zich bevindt en alle nodige medewerking verlenen, opdat Bruikleengever het voertuig kan laten
inspecteren.

 
Artikel 6: Wijzigingen aan het voertuig
1.     Het aanbrengen van (andere) accessoires, toebehoren of op- of aanbouw anders dan in de Overeenkomst vermeld, of het

aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bruikleengever, niet
toegestaan.

2.     Het verwijderen van zonder toestemming aangebrachte accessoires, toebehoren, en dergelijke geschiedt op kosten en voor
risico van Bruiklener, onverminderd het recht van Bruikleengever op schadevergoeding en vergoeding van kosten voor
verwijdering en herstel.

 
Artikel 7:  Kosten van gebruik, reparatie en onderhoud
1.   Tijdens de bruikleen zijn de kosten die aan normaal gebruik van het voertuig zijn verbonden, zoals brandstof, motorolie, wassen,

stalling en boetes, voor rekening van Bruiklener.
2.   De kosten voor onderhoud en reparatie komen voor rekening van Bruikleengever, mits Bruikleengever daarvoor vooraf

toestemming heeft gegeven en het onderhoud en/of de reparatie is uitgevoerd door een door Bruikleengever erkende dealer
overeenkomstig de fabrieksvoorschriften, behoudens in geval van overmacht of voorafgaande instemming door Bruikleengever
met reparatie door een niet door haar erkende dealer (waarbij steeds als voorwaarde geldt dat fabrieksvoorwaarden en –
instructies in acht dienen te worden genomen), en in het geval de oorzaak van het onderhoud en/of de reparatie niet is te wijten
aan onrechtmatig en/of onjuist gebruik van het voertuig.

 
Artikel 8: Verzekering en eigen risico
1.   Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald zal Bruikleengever het voertuig WA + Casco verzekeren, inclusief ongevallen

inzittendenverzekering. Het eigen risico van deze verzekering bedraagt tenminste € 500,- per schadegeval en is voor rekening van
Bruiklener. Aanhangwagens, opleggers en dergelijke vallen niet onder de cascodekking van het verzekerde voertuig.

2.   Bruiklener dient Bruikleengever terstond schriftelijk kennis te geven van verlies, vermissing, diefstal, tenietgaan en/of
beschadiging van het voertuig, de Voertuigdocumenten en/of de kentekenplaten, onder vermelding van de aard en de oorzaak
van het verlies in het door Bruiklener in te vullen en aan Bruikleengever toe te zenden "Uniform Europees Schadeformulier".

3.   Bruiklener dient terstond aangifte te doen van verlies, vermissing, diefstal, tenietgaan en/of beschadiging van het voertuig, de
Voertuigdocumenten en/of de kentekenplaten.
 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.     Bruiklener draagt het risico en is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van verlies, vermissing, diefstal, tenietgaan of

beschadiging van het voertuig, de Voertuigdocumenten en/of de kentekenplaten, door welke oorzaak ook ontstaan, vanaf het
moment van overhandiging van het voertuig, dan wel de Voertuigdocumenten aan Bruiklener tot het moment van teruggave van
het voertuig, dan wel de Voertuigdocumenten, aan Bruikleengever, voor zover de geldelijke gevolgen van deze risico's niet
worden vergoed door de verzekeraar waarbij het voertuig is verzekerd.

2.          Bruiklener is aansprakelijk voor en vrijwaart Bruikleengever tegen schades of boetes voortvloeiende uit het hebben of gebruiken
van het voertuig in strijd met de desbetreffende wettelijke voorschriften. Dit geldt onder meer voor, maar is niet beperkt tot,
verkeersboetes, zoals, maar niet beperkt tot, boetes voor: het rijden onder invloed of rijden zonder rijbewijs en voor alle
financiële gevolgen voor het geval het voertuig door politie of justitie in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard.

3.          Bruiklener vrijwaart Bruikleengever voor aanspraken die derden, waaronder doch niet beperkt tot bestuurder en inzittenden,
geldend zouden kunnen maken wegens schade of letsel ontstaan door of in verband met het (doen) houden of (doen) gebruiken
van het voertuig door Bruiklener.

4.          Bruiklener is aansprakelijk voor en vrijwaart Bruikleengever voor schade die is veroorzaakt door een bestuurder die, hetzij op
grond van de wet, hetzij op grond van de Overeenkomst, ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis niet bevoegd was
het voertuig te besturen.

 
Artikel 10: Faillissement en surseance van betaling Bruiklener
1.     Bruiklener verplicht zich ertoe Bruikleengever onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op het voertuig, en

voorts van zijn (aanvraag van) surseance van betaling of zijn faillissement.
2.     In de in lid 1 genoemde gevallen zal Bruikleengever het voertuig terstond en zonder verdere ingebrekestelling en/of kennisgeving

als zijn eigendom kunnen opeisen en terughalen.
 

Artikel 11: Duur en beëindiging van de bruikleen
1.     De Overeenkomst eindigt op de in de Overeenkomst opgenomen datum en het daarin genoemde tijdstip.
2.     Bruiklener is verplicht het voertuig uiterlijk op de in de Overeenkomst genoemde datum en het daarin bepaalde tijdstip op

overeengekomen adres terug te bezorgen en feitelijk aan Bruikleengever ter beschikking te stellen, tenzij tussen partijen een
verlenging van de bruikleen schriftelijk is overeengekomen.

3.     Bij het te laat terugbezorgen van het voertuig door Bruiklener gelden alle verplichtingen uit hoofde van de dan inmiddels
geëindigde Overeenkomst onverminderd en wel tot het moment waarop Bruiklener het voertuig heeft terugbezorgd en feitelijk
weer deugdelijk ter beschikking heeft gesteld aan Bruikleengever, met dien verstande dat Bruiklener aansprakelijk is voor de
waardevermindering van het voertuig gedurende de periode dat deze Overeenkomst als gevolg van het te laat terugbezorgen
voortduurt en gehouden is de kosten voor onderhoud en/of reparatie gedurende die periode te vergoeden.

4.     Bruikleengever heeft te allen tijde het recht om deze Overeenkomst eerder te beëindigen door kennisgeving aan Bruiklener en
het voertuig vervolgens feitelijk in ontvangst te (doen) nemen. Bruiklener zal Bruikleengever op eerste verzoek aangeven waar het
voertuig zich bevindt en alle nodige medewerking verlenen, opdat Bruikleengever het voertuig feitelijk in ontvangst kan (laten)
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nemen.
 

Artikel 12: Teruggave van het voertuig
1.     Bruiklener is verplicht op het in de Overeenkomst bepaalde moment van einde van de bruikleen of op het bij (stilzwijgende)

verlenging bepaalde moment, het voertuig compleet, gereinigd, volgetankt, in goede bedrijfsvaardige staat en inclusief de
Voertuigdocumenten aan Bruikleengever terug te geven.

2.     Indien Bruiklener tekortschiet in de in artikel 12 lid 1 genoemde verplichting, is Bruikleengever bevoegd voor rekening van
Bruiklener het voertuig te (laten) completeren, reinigen, voltanken, in goede bedrijfsvaardige staat te (laten) brengen en/of de
Voertuigdocumenten te (laten) completeren, onverminderd het recht van Bruikleengever op vergoeding van zijn schade.

 

Artikel 13: Compliance
1.   In geval van overtreding van de wet door Bruiklener of bestuurder als bedoeld in artikel 2 van de Bruikleenovereenkomst,

waaronder wordt begrepen, maar hetgeen zich niet beperkt tot: het verrichten van handelingen of het nalaten van handelingen die
kunnen leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid, zoals bedrog, verduistering, (faillissements-)fraude, overtreding van de
mededingingswet, omkoping, het aannemen van steekpenningen of corruptie, heeft Bruikleengever het recht om met
onmiddellijke ingang alle overeenkomsten met Bruiklener te beëindigen c.q. te ontbinden en alle (precontractuele)
onderhandelingen onmiddellijk af te breken, zonder daarbij tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn of verplicht te
kunnen worden.

 

Artikel 14: Persoonsgegevens
1.     Ieder voertuig van Bruikleengever is uitgerust met een tracking systeem, (Mercedes connect Me) waarmee Bruikleengever in

staat is om op ieder moment het voertuig te lokaliseren (geolokalisatie), in het geval van een noodsituatie. Met betrekking tot
Mercedes connect Me worden persoonsgegevens verwerkt. De juridische grondslagen hiervoor zijn artikel 6 lid 1 letter b, letter
c en letter f van de AVG.

2.     Ook in het kader van klantbeheer en voor direct marketingdoeleinden worden persoonsgegevens verwerkt door Bruikleengever.
De juridische grondslag in dit geval is artikel 6 lid 1 letter f van de AVG.

3.     Bruiklener verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het privacy beleid van Bruikleengever, zoals beschreven in deze
voorwaarden en in de privacy verklaring op de website van Bruikleengever.

4.     Iedere Bruiklener heeft recht op informatie omtrent zijn/haar opgeslagen gegevens en het recht om deze gegevens te corrigeren,
blokkeren of te laten verwijderen. Ter uitoefening van deze rechten en voor overige vragen kan contact worden opgenomen met
Bruikleengever middels het volgende e-mail: data.protection@daimler.com.

 
Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht
1.     Op alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met enige Overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn

verklaard, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeenkomen.
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Algemene Bruikleenvoorwaarden bij de Bruikleenovereenkomst

 

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Bruikleengever: Mercedes-Benz Nederland B.V.
2.     Bruiklener: elke natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of elke rechtspersoon die met

Bruikleengever een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
3.     Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Bruikleengever en Bruiklener tot stand komt en elke aanwijzing en aanvulling

daarop, waarbij Bruikleengever een roerende zaak (hierna ook: voertuig) om niet voor een bepaalde tijd in gebruik (hierna ook:
in bruikleen) geeft aan Bruiklener.

4.     Voertuigdocumenten: de kentekencard, het Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart), indien van
toepassing het APK‑keuringsrapport, het Europees schadeformulier en de voertuighandleiding.

 
Artikel 2: Toepasselijkheid
1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten met Bruikleengever met betrekking tot het in gebruik

geven van voertuigen voor een bepaalde tijd aan Bruiklener ten behoeve van de in die Overeenkomst omschreven doeleinden en
bestuurder(s), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     Eventuele voorwaarden van Bruiklener, waaronder begrepen aanvulling dan wel uitbreiding van deze voorwaarden, zijn niet van
toepassing.

3.     Bruikleengever behoudt zich het recht voor deze voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door schriftelijke
kennisgeving aan Bruiklener.

4.     Deze voorwaarden zullen, nadat zij onderdeel van enige Overeenkomst  tussen partijen zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken
van iedere nadien tussen partijen overeengekomen verlenging van de Overeenkomst.

5.     Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden,
dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Bruikleengever en Bruiklener zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepalingen in acht worden genomen.   

Artikel 3: Eigendom en houderschap
1.   Het in bruikleen gegeven voertuig is en blijft eigendom van Bruikleengever. Bruikleengever is te allen tijde gerechtigd toezicht uit

te oefenen op het voertuig of het voertuig terug te nemen bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming van de verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst door Bruiklener.

2.   Bruikleengever zal ten behoeve van de bescherming van haar (eigendoms-)rechten alle door haar noodzakelijk geachte
maatregelen kunnen treffen. Eventueel daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Bruiklener.

3.   Bruiklener is slechts houder van het voertuig en heeft met betrekking tot het voertuig geen enkel retentierecht of ander
opschortingsrecht.

 
Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst en ontvangst van het voertuig
1.     De Overeenkomst komt tot stand doordat de Bruikleengever het voertuig feitelijk ter beschikking stelt aan Bruiklener en deze

Bruiklener het betreffende voertuig in ontvangst neemt.
2.     Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Bruiklener het betreffende voertuig conform de overeengekomen

specificaties en in goede staat van onderhoud in ontvangst genomen te hebben en tevens alle met de bruikleen verband houdende
documenten en Voertuigdocumenten te hebben ontvangen.

 
Artikel 5: Gebruik, onderhoud en inspectie
1.     Bruiklener zal het voertuig als een goed huisvader, deskundig, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en onder de

inzet-condities als in de Overeenkomst aangegeven gebruiken en in goede staat houden.
2.     Het voertuig mag niet worden verhuurd en niet worden gebruikt voor het geven van rijlessen, het vervoer van personen en/of

goederen tegen betaling, het vervoer van gevaarlijke stoffen, het begaan van strafbare feiten, het meedoen aan snelheids-,
prestatie- of betrouwbaarheidsritten of soortgelijke evenementen en/of in een gebied waarin het Internationaal
Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart) geen dekking biedt.

3.     Bruiklener is niet gerechtigd het voertuig door derden te laten gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van
Bruikleengever.

4.     Bruiklener is verplicht het voertuig tijdig voor onderhoud en/of reparatie aan te bieden aan een door Bruikleengever erkende
dealer.

5.     Bruiklener is verplicht regelmatig het oliepeil, de bandenspanning en het niveau van de koel- en remvloeistof van het voertuig te
doen controleren en indien nodig op peil of voldoende spanning te laten brengen bij een door Bruikleengever erkende dealer.

6.     Bruiklener is verplicht ieder geconstateerd (technisch) mankement aan het voertuig zo spoedig mogelijk te melden aan
Bruikleengever en vervolgens na toestemming van Bruikleengever te laten herstellen bij een door Bruikleengever erkende dealer,
overeenkomstig de fabrieksvoorschriften.

7.     Het is Bruiklener enkel na voorafgaande toestemming van Bruikleengever toegestaan het voertuig te laten herstellen bij een niet
door Bruikleengever erkende dealer, behoudens in geval van overmacht en onder de voorwaarde dat de fabrieksvoorwaarden
en instructies in acht worden genomen.

8.     Bruikleengever heeft te allen tijde het recht om het voertuig te doen inspecteren. Bruiklener zal Bruikleengever op eerste verzoek
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aangeven waar het voertuig zich bevindt en alle nodige medewerking verlenen, opdat Bruikleengever het voertuig kan laten
inspecteren.

 
Artikel 6: Wijzigingen aan het voertuig
1.     Het aanbrengen van (andere) accessoires, toebehoren of op- of aanbouw anders dan in de Overeenkomst vermeld, of het

aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bruikleengever, niet
toegestaan.

2.     Het verwijderen van zonder toestemming aangebrachte accessoires, toebehoren, en dergelijke geschiedt op kosten en voor
risico van Bruiklener, onverminderd het recht van Bruikleengever op schadevergoeding en vergoeding van kosten voor
verwijdering en herstel.

 
Artikel 7:  Kosten van gebruik, reparatie en onderhoud
1.   Tijdens de bruikleen zijn de kosten die aan normaal gebruik van het voertuig zijn verbonden, zoals brandstof, motorolie, wassen,

stalling en boetes, voor rekening van Bruiklener.
2.   De kosten voor onderhoud en reparatie komen voor rekening van Bruikleengever, mits Bruikleengever daarvoor vooraf

toestemming heeft gegeven en het onderhoud en/of de reparatie is uitgevoerd door een door Bruikleengever erkende dealer
overeenkomstig de fabrieksvoorschriften, behoudens in geval van overmacht of voorafgaande instemming door Bruikleengever
met reparatie door een niet door haar erkende dealer (waarbij steeds als voorwaarde geldt dat fabrieksvoorwaarden en –
instructies in acht dienen te worden genomen), en in het geval de oorzaak van het onderhoud en/of de reparatie niet is te wijten
aan onrechtmatig en/of onjuist gebruik van het voertuig.

 
Artikel 8: Verzekering en eigen risico
1.   Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald zal Bruikleengever het voertuig WA + Casco verzekeren, inclusief ongevallen

inzittendenverzekering. Het eigen risico van deze verzekering bedraagt tenminste € 500,- per schadegeval en is voor rekening van
Bruiklener. Aanhangwagens, opleggers en dergelijke vallen niet onder de cascodekking van het verzekerde voertuig.

2.   Bruiklener dient Bruikleengever terstond schriftelijk kennis te geven van verlies, vermissing, diefstal, tenietgaan en/of
beschadiging van het voertuig, de Voertuigdocumenten en/of de kentekenplaten, onder vermelding van de aard en de oorzaak
van het verlies in het door Bruiklener in te vullen en aan Bruikleengever toe te zenden "Uniform Europees Schadeformulier".

3.   Bruiklener dient terstond aangifte te doen van verlies, vermissing, diefstal, tenietgaan en/of beschadiging van het voertuig, de
Voertuigdocumenten en/of de kentekenplaten.
 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.     Bruiklener draagt het risico en is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van verlies, vermissing, diefstal, tenietgaan of

beschadiging van het voertuig, de Voertuigdocumenten en/of de kentekenplaten, door welke oorzaak ook ontstaan, vanaf het
moment van overhandiging van het voertuig, dan wel de Voertuigdocumenten aan Bruiklener tot het moment van teruggave van
het voertuig, dan wel de Voertuigdocumenten, aan Bruikleengever, voor zover de geldelijke gevolgen van deze risico's niet
worden vergoed door de verzekeraar waarbij het voertuig is verzekerd.

2.          Bruiklener is aansprakelijk voor en vrijwaart Bruikleengever tegen schades of boetes voortvloeiende uit het hebben of gebruiken
van het voertuig in strijd met de desbetreffende wettelijke voorschriften. Dit geldt onder meer voor, maar is niet beperkt tot,
verkeersboetes, zoals, maar niet beperkt tot, boetes voor: het rijden onder invloed of rijden zonder rijbewijs en voor alle
financiële gevolgen voor het geval het voertuig door politie of justitie in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard.

3.          Bruiklener vrijwaart Bruikleengever voor aanspraken die derden, waaronder doch niet beperkt tot bestuurder en inzittenden,
geldend zouden kunnen maken wegens schade of letsel ontstaan door of in verband met het (doen) houden of (doen) gebruiken
van het voertuig door Bruiklener.

4.          Bruiklener is aansprakelijk voor en vrijwaart Bruikleengever voor schade die is veroorzaakt door een bestuurder die, hetzij op
grond van de wet, hetzij op grond van de Overeenkomst, ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis niet bevoegd was
het voertuig te besturen.

 
Artikel 10: Faillissement en surseance van betaling Bruiklener
1.     Bruiklener verplicht zich ertoe Bruikleengever onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op het voertuig, en

voorts van zijn (aanvraag van) surseance van betaling of zijn faillissement.
2.     In de in lid 1 genoemde gevallen zal Bruikleengever het voertuig terstond en zonder verdere ingebrekestelling en/of kennisgeving

als zijn eigendom kunnen opeisen en terughalen.
 

Artikel 11: Duur en beëindiging van de bruikleen
1.     De Overeenkomst eindigt op de in de Overeenkomst opgenomen datum en het daarin genoemde tijdstip.
2.     Bruiklener is verplicht het voertuig uiterlijk op de in de Overeenkomst genoemde datum en het daarin bepaalde tijdstip op

overeengekomen adres terug te bezorgen en feitelijk aan Bruikleengever ter beschikking te stellen, tenzij tussen partijen een
verlenging van de bruikleen schriftelijk is overeengekomen.

3.     Bij het te laat terugbezorgen van het voertuig door Bruiklener gelden alle verplichtingen uit hoofde van de dan inmiddels
geëindigde Overeenkomst onverminderd en wel tot het moment waarop Bruiklener het voertuig heeft terugbezorgd en feitelijk
weer deugdelijk ter beschikking heeft gesteld aan Bruikleengever, met dien verstande dat Bruiklener aansprakelijk is voor de
waardevermindering van het voertuig gedurende de periode dat deze Overeenkomst als gevolg van het te laat terugbezorgen
voortduurt en gehouden is de kosten voor onderhoud en/of reparatie gedurende die periode te vergoeden.

4.     Bruikleengever heeft te allen tijde het recht om deze Overeenkomst eerder te beëindigen door kennisgeving aan Bruiklener en
het voertuig vervolgens feitelijk in ontvangst te (doen) nemen. Bruiklener zal Bruikleengever op eerste verzoek aangeven waar het
voertuig zich bevindt en alle nodige medewerking verlenen, opdat Bruikleengever het voertuig feitelijk in ontvangst kan (laten)
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nemen.
 

Artikel 12: Teruggave van het voertuig
1.     Bruiklener is verplicht op het in de Overeenkomst bepaalde moment van einde van de bruikleen of op het bij (stilzwijgende)

verlenging bepaalde moment, het voertuig compleet, gereinigd, volgetankt, in goede bedrijfsvaardige staat en inclusief de
Voertuigdocumenten aan Bruikleengever terug te geven.

2.     Indien Bruiklener tekortschiet in de in artikel 12 lid 1 genoemde verplichting, is Bruikleengever bevoegd voor rekening van
Bruiklener het voertuig te (laten) completeren, reinigen, voltanken, in goede bedrijfsvaardige staat te (laten) brengen en/of de
Voertuigdocumenten te (laten) completeren, onverminderd het recht van Bruikleengever op vergoeding van zijn schade.

 

Artikel 13: Compliance
1.   In geval van overtreding van de wet door Bruiklener of bestuurder als bedoeld in artikel 2 van de Bruikleenovereenkomst,

waaronder wordt begrepen, maar hetgeen zich niet beperkt tot: het verrichten van handelingen of het nalaten van handelingen die
kunnen leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid, zoals bedrog, verduistering, (faillissements-)fraude, overtreding van de
mededingingswet, omkoping, het aannemen van steekpenningen of corruptie, heeft Bruikleengever het recht om met
onmiddellijke ingang alle overeenkomsten met Bruiklener te beëindigen c.q. te ontbinden en alle (precontractuele)
onderhandelingen onmiddellijk af te breken, zonder daarbij tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn of verplicht te
kunnen worden.

 

Artikel 14: Persoonsgegevens
1.     Ieder voertuig van Bruikleengever is uitgerust met een tracking systeem, (Mercedes connect Me) waarmee Bruikleengever in

staat is om op ieder moment het voertuig te lokaliseren (geolokalisatie), in het geval van een noodsituatie. Met betrekking tot
Mercedes connect Me worden persoonsgegevens verwerkt. De juridische grondslagen hiervoor zijn artikel 6 lid 1 letter b, letter
c en letter f van de AVG.

2.     Ook in het kader van klantbeheer en voor direct marketingdoeleinden worden persoonsgegevens verwerkt door Bruikleengever.
De juridische grondslag in dit geval is artikel 6 lid 1 letter f van de AVG.

3.     Bruiklener verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het privacy beleid van Bruikleengever, zoals beschreven in deze
voorwaarden en in de privacy verklaring op de website van Bruikleengever.

4.     Iedere Bruiklener heeft recht op informatie omtrent zijn/haar opgeslagen gegevens en het recht om deze gegevens te corrigeren,
blokkeren of te laten verwijderen. Ter uitoefening van deze rechten en voor overige vragen kan contact worden opgenomen met
Bruikleengever middels het volgende e-mail: data.protection@daimler.com.

 
Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht
1.     Op alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met enige Overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn

verklaard, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeenkomen.
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