Gebruiksvoorwaarden Autodelen via MyWheels

(versie dec 2012)

Artikel 1 Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. MyWheels: de besloten vennootschap Wheels4all B.V., gevestigd te Grootebroek en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nr.37133089.
b. Gebruiker: een lid van MyWheels dat via de website van MyWheels een auto heeft gereserveerd of
geboekt als bedoeld in de Algemene voorwaarden MyWheels
c. Mede-Gebruiker: een door Gebruiker aangewezen persoon die dezelfde rechten en plichten heeft als
een Gebruiker als bedoeld in de Algemene voorwaarden MyWheels
d. Aanbieder: een lid van MyWheels dat de auto op Mywheels heeft geplaatst als bedoeld in de
Algemene Voorwaarden MyWheels.
e. Gebruiksovereenkomst: een via de website van MyWheels tussen een Aanbieder en Gebruiker tot
stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het tijdelijk gebruik door Gebruiker van een door
Aanbieder op MyWheels geplaatste auto (autodelen).
f. Boeking of boeken: bevestiging op MyWheels van de tot stand gekomen gebruiksovereenkomst.
g. auto: personen- of bedrijfsauto met, indien overeengekomen, aanhanger, dakkoffer, fietsdrager,
imperiaal enz.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 MyWheels houdt onder de dienstnaam MyWheels een online bemiddelingsplatform in stand dat
derden in staat stelt onderling gebruiksovereenkomsten te sluiten met betrekking tot het tijdelijk
gebruik van onder meer auto’s.
2.2 Deze ‘Gebruiksvoorwaarden autodelen via MyWheels’ zijn van toepassing op via de website van
MyWheels tot stand gekomen gebruiksovereenkomsten met betrekking tot een auto.
2.3 De Gebruiksovereenkomsten zijn afgesloten onder de voorwaarden, voorschriften en beperkingen
zoals vermeld bij de auto op MyWheels en in de Algemene Voorwaarden MyWheels.
2.4 Gebruiker is gehouden de verplichtingen en verboden uit de Gebruiksvoorwaarden Autodelen
MyWheels met betrekking tot het gebruik van de auto op te leggen aan passagiers en andere
gebruikers van de auto (zoals hulp bij laden en lossen) en toe te zien op de nakoming daarvan.
Artikel 3 Periode van gebruik
3.1 Aanbieder stelt de auto ter beschikking van Gebruiker op de overeengekomen dag en tijdstip
waarop de periode van gebruik van aanvangt, op de locatie die op op MyWheels.nl genoemd wordt.
3.2 Gebruiker stelt de auto ter beschikking van Aanbieder uiterlijk op de dag en tijdstip waarop de
periode van het gebruik eindigt, op de locatie die op op MyWheels.nl genoemd wordt.

3.3 De Aanbieder stelt de auto ter beschikking van Gebruiker in de staat zoals vermeld op MyWheels
en zoals eventueel onderling nader overeengekomen. Voor gebruik van de auto controleert Gebruiker
of de auto schade of defecten heeft die nog niet bij de bekende schades vermeld staan op MyWheels
en stelt Aanbieder en MyWheels op de hoogte van deze nieuwe schades of defecten voor gebruik van
de auto.
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3.5. Aanbieder zorgt dat de vereiste documenten in de wagen aanwezig zijn of overhandigt deze aan
Gebruiker. Hieronder valt in ieder geval een copie van het kentekenbewijs.
3.6 Aanbieder draagt er zorg voor dat in de auto een Nederlandstalige instructie aanwezig is waarin
onder meer is opgenomen welk type brandstof getankt moet worden en op welk niveau het oliepeil en
bandenspanning gehouden moeten worden.
3.7 Indien de auto niet na afloop van de eventueel verlengde gebruiksovereenkomst is teruggebracht,
heeft Aanbieder het recht de auto onmiddellijk terug te nemen. De uit deze gebruiksovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen van Gebruiker blijven van kracht tot het tijdstip waarop de auto weer in
bezit is van Aanbieder.

Artikel 4 Gebruiksvergoeding en betaling
4.1 De verschuldigde gebruiksvergoeding wordt bepaald aan de hand van enerzijds de
overeengekomen periode van gebruik of - als dat langer is - de periode van daadwerkelijk gebruik en
het aantal verreden kilometers, en anderzijds het tarief van de auto zoals op MyWheels vermeld ten
tijde van de reservering.
4.2 Indien het vervoermiddel niet van een automatische kilometerregistratie voorzien is (door middel
van een boordcomputer) geven Gebruiker of Aanbieder binnen 24 uur na beëindiging van het gebruik
de begin- en eindkilometerstand door.
4.3 Indien Gebruiker of Aanbieder het niet eens is met de begin- of eindkilometerstand, de
bedragen vermeld op de conceptfactuur of een ander meningsverschil hebben over de te betalen
gebruiksvergoeding, dient dit binnen 3x24 uur na het eindtijdstip van de rit doorgegeven te worden
aan MyWheels. Indien MyWheels binnen deze periode geen bericht ontvangt wordt aangenomen dat
de beide partijen zich kunnen vinden in de gebruiksvergoeding en zal de factuur (definitief) gemaakt
worden.

Artikel 5 Verplichtingen Gebruiker
5.1 Het is Gebruiker niet toegestaan te roken in de auto, tenzij Aanbieder hiervoor uitdrukkelijk
(schriftelijk, via e-mail of de website) toestemming heeft verleend, en overigens de auto:
a. te laten besturen door een ander dan een mede-Gebruiker;
b. te verhuren;
c. te gebruiken voor rijles of voor het vervoer van personen tegen betaling met uitzondering van
carpooling;
d. te gebruiken voor het houden van wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids-, of
betrouwbaarheidsproeven;
e. te gebruiken op een circuit of een terrein waarvoor een de auto niet geschikt is, dan wel op een
terrein waar staat aangegeven dat betreding daarvan op eigen risico is;
f. te gebruiken buiten Nederland, tenzij Aanbieder hiervoor uitdrukkelijk (schriftelijk, via e-mail of de
website) toestemming heeft verleend aan de Gebruiker;
g. te gebruiken voor (mede) het vervoer van (huis)dieren, tenzij Aanbieder hiervoor uitdrukkelijk
(schriftelijk, via e-mail of de website) toestemming heeft verleend;
h. zodanig te gebruiken dat dit kan leiden tot verergering van bestaande, voor Gebruiker kenbare of
waarneembare, schade en defecten aan de auto of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
5.2 Gebruiker is gehouden de auto te gebruiken, te besturen en te behandelen zoals een zorgvuldig
gebruiker betaamt, en zal daartoe in ieder geval;
b. eventuele lading deugdelijk vast te zetten;
c. de auto terug te bezorgen in de staat waarin Gebruiker de auto heeft ontvangen bij aanvang van
het gebruik;
d. de auto schoon terug te bezorgen; bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht zoals vermeld in de MyWheels Tarieflijst.
e. het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden;
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f. de voor de auto geschikte brandstof te tanken;
g. de auto niet te besturen als hij onder invloed is van drank, drugs of medicijnen die het rijgedrag
kunnen beïnvloeden;
h. zorgvuldig om te gaan met de sleutels van de auto en, voor zover aanwezig, de bediening
van de alarminstallatie en de bij de auto behorende documenten (zoals het kentekenbewijs of
grensdocumenten).
Artikel 6 Aansprakelijkheid en verzekering
6.1 Indien het vervoermiddel niet afdoende verzekerd is voor gedeeld gebruik, draagt de gebruiker voor eigen rekening - zorg voor een afdoende (aanvullende) verzekering voor gedeeld gebruik van de
auto voor de duur van het daadwerkelijk gebruik van de auto, met een eigen risico van maximaal 250
euro. Gebruik van de auto omvat het besturen van de auto, handelingen met betrekking tot de auto
(zoals tanken, in- en uitladen, uitvoeren van reparaties enz.), alsmede met de auto vervoerde zaken
of personen. Of de auto afdoende verzekerd is staat ter beoordeling van Aanbieder. Een verzekering
kan worden afgesloten via de website van MyWheels.
6.2 Gebruiker is aansprakelijk voor defecten of schade ontstaan aan de auto of toegebracht met de
auto, of voor vermissing van de auto, tijdens de periode van gebruik. De periode van gebruik eindigt
bij afgifte van de sleutels aan Aanbieder op het overeengekomen tijdstip of, wanneer de sleutels niet
op dat tijdstip worden afgegeven, bij de eerst mogelijke gelegenheid van Aanbieder om de auto te
inspecteren op schade of defecten.
6.3 Gebruiker is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en
andere gebruikers van de auto, ook indien deze niet de instemming van Gebruiker hadden.
6.4 In geval van schade aan de auto in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de auto
voor rekening van Gebruiker.

Artikel 7 Schade
7.1 In geval van defecten of schade aan de auto of toegebracht met de auto of in geval van
vermissing van de auto, is Gebruiker verplicht:
- hier zo spoedig mogelijk melding van te maken aan de Aanbieder en Wheels4all;
- de instructies van de Aanbieder op te volgen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben
aan de Aanbieder of de verzekeraar van de auto te verstrekken;
- de auto niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of
vermissing beschermd te hebben;
- de Aanbieder en Wheels4all alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van
schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
7.2 Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is Gebruiker daarnaast verplicht:
- melding te doen bij de politie ter plaatse;
- zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan Aanbieder
over te leggen;
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
Artikel 8 Boetes en maatregelen
8.1 Voor rekening van Gebruiker zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die van
overheidswege worden opgelegd naar aanleiding van het gebruik of ter beschikking hebben van de
auto, tenzij deze sancties of maatregelen verband houden met een defect dat bij aanvang van de
gebruiksovereenkomst reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in
de risicosfeer van Aanbieder liggen.
8.2 Indien deze sancties en maatregelen aan Aanbieder worden opgelegd, is Gebruiker gehouden
Aanbieder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen.
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Artikel 9 Ontbinding van de gebruiksovereenkomst
9.1 Aanbieder is gerechtigd de gebruiksovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de auto te stellen onverminderd zijn recht op
vergoeding van kosten, schade en rente indien:
- Gebruiker tijdens de periode van gebruik een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
- Gebruiker overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van
toepassing wordt verklaard;
- Aanbieder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Aanbieder
hiervan op de hoogte geweest, hij de gebruiksovereenkomst niet was aangegaan.
9.2 Gebruiker zal alle medewerking aan Aanbieder verlenen om zich weer in het bezit van het
auto te doen stellen.
9.3 Indien Gebruiker overlijdt voordat de periode van gebruik aanvangt, is de gebruiksovereenkomst
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
9.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.
Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Wanneer Aanbieder en Gebruiker een verschil van mening hebben over de totstandkoming of
de uitvoering van een gebruiksovereenkomst, waarover zij onderling geen overeenstemming hebben
kunnen bereiken, kunnen zij hun geschil ter bemiddeling voorleggen aan de directie van MyWheels via
e-mail of de website van MyWheels. Een verzoek om bemiddeling kan worden gedaan door partijen
gezamenlijk of door een van hen. De directie zal trachten het meningsverschil tussen partijen op te
lossen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek om bemiddeling.
10.2 Partijen zullen hun geschil niet eerder aanhangig maken voor de rechter dan nadat zij hun
geschil ter bemiddeling aan de directie van MyWheels hebben voorgelegd en de directie haar
bemiddeling heeft beëindigd en partijen daarvan heeft bericht via e-mail.
10.3 Op de gebruiksovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Amsterdam.
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