Huurvoorwaarden Autodelen via MyWheels
Artikel 1. | Toepasselijkheid
1. Deze “Huurvoorwaarden Autodelen via MyWheels” (hierna: “deze huurvoorwaarden”)
maken integraal onderdeel uit van Huurovereenkomsten die betrekking hebben op de
huur van Auto’s. De in de onderhavige huurvoorwaarden met hoofdletter aangeduide
termen hebben dezelfde betekenis als die gehanteerd wordt in de “Algemene
voorwaarden Wheels4all B.V.”
2. MyWheels houdt onder de handelsnaam “MyWheels” een online bemiddelingsplatform in
stand dat Deelnemers in staat stelt onderling Huurovereenkomsten te sluiten met
betrekking tot het tijdelijk gebruik van onder meer Auto’s.
3. De Huurovereenkomsten zijn afgesloten onder de voorwaarden, voorschriften en
beperkingen zoals vermeld in het aanbod van Auto’s op de Website en in de “Algemene
voorwaarden Wheels4all B.V.”
4. Huurder is gehouden de verplichtingen en verboden uit deze huurvoorwaarden met
betrekking tot het gebruik van de Auto op te leggen aan passagiers en medehuurders
van de Auto (zoals hulp bij laden en lossen) en toe te zien op de nakoming daarvan. De
Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het doen en nalaten van alle derden, waaronder
medehuurders en passagiers mede begrepen, aan wie de Huurder het gebruik van de
Auto overlaat, als ware de handelingen of het nalaten van de Huurder zelf.
5. MyWheels heeft te allen tijde het recht deze huurvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de Website zijn gepubliceerd, met dien
verstande dat de gewijzigde voorwaarden niet van toepassing zijn op vóór de publicatie
van de gewijzigde voorwaarden reeds tot stand gekomen Huurovereenkomsten.
Artikel 2. | Periode van gebruik
1. Aanbieder stelt de Auto ter beschikking van Huurder op de daartoe overeengekomen dag
en het tijdstip, op de locatie die op de Website is vermeld.
2. Huurder stelt de Auto ter beschikking van Aanbieder uiterlijk op de dag en het tijdstip
waarop de Huurovereenkomst eindigt, op de locatie die op de Website is vermeld.
3. De Aanbieder stelt de Auto ter beschikking van Huurder in de staat zoals vermeld op de
Website en zoals eventueel nader op het huurcontract door Aanbieder is vermeld. Vóór
gebruik van de Auto controleert Huurder of de Auto defecten of andere schade heeft
waarvan het bestaan niet reeds uitdrukkelijk is vastgesteld en stelt Aanbieder en
MyWheels daarvan onverwijld op de hoogte voordat Huurder de Auto in gebruik neemt.
Indien en voor zover de Huurder dit nalaat, wordt geacht dat de eventuele later ontdekte
defecten en schade voor risico van Huurder zijn ingetreden.
4. Aanbieder zorgt dat de vereiste documenten in de Auto aanwezig zijn of overhandigt
deze aan Huurder, waaronder in elk geval begrepen een kopie van het kentekenbewijs
en het verzekeringsbewijs (groene kaart).
5. 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, koelwaterpeil en de bandenspanning gehouden moeten worden.
6. Indien de Auto niet uiterlijk bij afloop van de Huurovereenkomst is teruggebracht, heeft
Aanbieder het recht de Auto onmiddellijk terug te nemen. De uit de Huurovereenkomst
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voortvloeiende verplichtingen van Huurder blijven van kracht tot het tijdstip waarop de
Auto weer in bezit is van Aanbieder.
Artikel 3. | Huurvergoeding en betaling
1. De verschuldigde Huurvergoeding wordt bepaald aan de hand van enerzijds de
overeengekomen periode van gebruik of - als dat, onverminderd het overigens krachtens
de Huurovereenkomst geldende, langer is - de periode van daadwerkelijk gebruik en het
aantal verreden kilometers, en anderzijds het tarief voor ingebruikgeving van de Auto
zoals op Website vermeld ten tijde van de reservering.
2. Indien de Auto niet van een automatische kilometerregistratie voorzien is (door middel
van een boordcomputer) geven Huurder of Aanbieder binnen 24 uur na afloop van de
Huurovereenkomst de begin- en eindkilometerstand door. Indien binnen 24 uur geen
kilometerstanden zijn doorgegeven door Huurder of Aanbieder, wordt de kilometerstand
nul (0) gehanteerd.
3. Indien Huurder 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 Huurvergoeding, dient dit binnen tweeënzeventig uur (3 x 24 uur) na afloop van
de Huurovereenkomst doorgegeven te worden via de Website, op de daartoe door
MyWheels voorgeschreven wijze. Indien MyWheels binnen deze termijn geen bericht
ontvangt, wordt aangenomen dat zowel de Huurder als Aanbieder geen bezwaren
hebben tegen de conceptfactuur en komen alle aanspraken ter zake de juistheid van de
factuur te vervallen en zal de factuur als definitief worden aangemerkt.
Artikel 4. | Verplichtingen Huurder
1. Het is Huurder niet toegestaan de Auto:
a) te laten besturen door een ander dan een medehuurder; tenzij het betreft een
medelid of extra bestuurder die als zodanig op de Website is aangemeld;
b) onder 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 de Auto in redelijkheid 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) (mede) te gebruiken voor 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 Huurder
kenbare of waarneembare defecten of andere schade aan de Auto of tot
vermindering van de verkeersveiligheid.
2. Het is voorts niet toegestaan te roken in de Auto, tenzij Aanbieder hiervoor uitdrukkelijk
(schriftelijk, via e-mail of de website) toestemming heeft verleend.
3. Huurder is gehouden de Auto te gebruiken, te besturen en te behandelen zoals een
zorgvuldig Huurder betaamt, en zal daartoe in ieder geval:
a) eventuele lading deugdelijk vastzetten;
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b) de Auto terug te bezorgen in de staat waarin Huurder de Auto heeft ontvangen bij
aanvang van de Huurovereenkomst;
c) 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.
d) het oliepeil, het koelwaterpeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden;
e) de voor de Auto geschikte brandstof te tanken;
f) de Auto niet te besturen als hij onder invloed is van drank, drugs of medicijnen die
het rijgedrag kunnen beïnvloeden;
g) zorgvuldig omgaan 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, verzekeringsbewijs/groene kaart- of indien toepasselijk, de
grensdocumenten).
Artikel 5. | Verplichtingen Aanbieder
Aanbieder is verplicht bestaande schade aan te geven op het huurcontract, e.e.a. zoals
beschreven in de “Algemene voorwaarden Wheels4all B.V.”
Artikel 6. | Aansprakelijkheid en verzekering
1. Huurder is er verantwoordelijk voor dat de Auto afdoende en aantoonbaar (aanvullend)
verzekerd is tegen schade voor de duur dat de Auto ter beschikking van Huurder staat,
met een eigen risico zoals aangegeven in de MyWheels Tarieflijst. Het eigen risico is
leeftijdsgebonden en tevens gebaseerd op de schadehistorie van de Huurder zoals
bekend bij MyWheels dan wel de schadeverzekeraar en kan (mogelijk gedeeltelijk)
worden afgekocht conform de tarieven zoals zijn vermeld in de MyWheels Tarieflijst.
Huur van een 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. De vaststelling of de Auto afdoende verzekerd is, is de
verantwoordelijkheid van de Aanbieder. Een aanvullende verzekering kan worden
afgesloten via de Website. Huurder en Aanbieder zijn er verantwoordelijk voor zich te
vergewissen van de inhoud van de verzekering(en) die op de Auto en de
Huurovereenkomst van toepassing zijn, waaronder tevens begrepen de toepasselijke
polisvoorwaarden. MyWheels is nimmer partij bij de verzekeringsovereenkomst(en) met
betrekking tot de Auto en de Huurovereenkomst, ook niet welke door tussenkomst van
MyWheels zijn afgesloten. Eventuele schadeafwikkeling geschiedt tussen Huurder,
Aanbieder en verzekeraar onderling. Voor schade die niet door de verzekeraar wordt
gedekt of voor schade waarvoor geen passende verzekering is afgesloten, aanvaardt
MyWheels geen enkele aansprakelijkheid. Huurder en Aanbieder vrijwaren MyWheels ter
zake van alle aanspraken van derden, waaronder de Aanbieder c.q. de Huurder in het
bijzonder begrepen.
2. Huurder 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 of in geval van het
ontgrendelen van de auto via de boordcomputer middels card of smartphone, bij de eerst
mogelijke gelegenheid van Aanbieder om de Auto te inspecteren op schade of defecten.
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3. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers
en andere Huurders van de Auto, ook indien deze niet de instemming van Huurder
hebben verkregen.
4. In geval van schade aan de Auto in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de
Auto voor rekening van Huurder. De toepasselijke verzekering bieden daartegen mogelijk
dekking, waarvoor verwezen wordt naar de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden.
Artikel 7. | Schade
1. In geval van defecten of schade aan de Auto of toegebracht met de Auto of in geval van
vermissing van de Auto, is Huurder verplicht:
a) hier zo spoedig mogelijk melding van te maken aan de Aanbieder en MyWheels;
b) de instructies van de Aanbieder op te volgen;
c) gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis
betrekking hebben aan de Aanbieder of de verzekeraar te verstrekken;
d) de Auto niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging
of vermissing beschermd te hebben;
e) de Aanbieder en MyWheels alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging
van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
2. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is Huurder daarnaast verplicht:
a) melding te doen bij de politie ter plaatse;
b) zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier
aan Aanbieder over te leggen;
c) zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
Artikel 8. | Boetes en maatregelen
1. Voor rekening van Huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die van
overheidswege worden opgelegd in verband met het gebruik van of het tot zijn
beschikking hebben van de Auto, tenzij deze sancties of maatregelen verband houden
met een defect dat bij aanvang van de Huurovereenkomst reeds aanwezig was of de
sancties verband houden met omstandigheden die naar redelijkheid in de risicosfeer van
Aanbieder liggen.
2. Indien deze sancties en maatregelen waarvoor Huurder krachtens het bepaalde in het
vorige lid aansprakelijk is, aan Aanbieder worden opgelegd, is Huurder gehouden
Aanbieder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen.
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