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Algemene Voorwaarden voor SIXT share
Met SIXT share kunnen klanten een voertuig direct via de SIX-app en onafhankelijk van een fysieke Sixt-vestiging huren, openen en
inleveren.

A: Huur
1.

Bij het van het slot doen van de auto (de “auto” of het “voertuig”) met de SIXT-app, wordt een enkelvoudige huurovereenkomst gesloten
tussen de huurder en SIXT B.V. (“SIXT”) en vangt de te factureren huurperiode aan. Deze Algemene Huurvoorwaarden voor SIXT
share zijn van toepassing op de enkelvoudige huurovereenkomst tussen de huurder en SIXT. De maximale ononderbroken huurperiode
van een voertuig is 27 dagen. Indien de huurder het gebruik van het voertuig voortzet na afloop van de maximale periode van de
enkelvoudige huurovereenkomst, wordt de huurovereenkomst gedurende die periode niet beschouwd als verlengd en vindt onderdeel
B.10 toepassing.

2.

Bij het openen van het voertuig wordt de rijmodus ingeschakeld. De huurder zorgt ervoor dat niemand anders dan de huurder het
voertuig bestuurt gedurende de looptijd van de enkelvoudige huurovereenkomst.

3.

De prijslijst, inclusief de overeengekomen huurprijs, is beschikbaar in de SIXT-app en op https:// www.sixt.nl/share/tarieven/ (de
“prijslijst”) en maakt een integraal deel uit van de enkelvoudige huurovereenkomst.

B: Inleveren, retourtoeslag, data in navigatie- en communicatiesystemen
1.

Een voertuig mag uitsluitend worden ingeleverd in een aangewezen servicegebied (zie onderdelen B.2 en B.3 hierna) of, indien een
voertuig zich buiten een aangewezen servicegebied bevindt, bij een fysieke SIXT-vestiging (zie onderdeel B.4 hierna). In de SIXT-app
staan de locaties van de aangewezen servicegebieden.

2.

Het voertuig wordt ingeleverd in een servicegebied door het op een openbare parkeerplaats te parkeren of op een speciaal aangewezen
particuliere parkeerplaats. Indien het voertuig niet wordt ingeleverd in het servicegebied waar het werd verhuurd, wordt een one-way
fee in rekening gebracht in overeenstemming met de prijslijst. Indien het voertuig zich buiten een aangewezen servicegebied bevindt
en niet kan worden geretourneerd in overeenstemming met dit artikel, ontvangt de huurder een kennisgeving in de SIXT-app. In dat
geval wordt het voertuig niet ingeleverd en blijft de huurprijs opeisbaar, en kan het inleveren slechts plaatsvinden als hierna in onderdeel
B.4 beschreven of door het voertuig naar het servicegebied te brengen.

3.

De huurder mag in een servicegebied uitsluitend parkeren op een parkeerplaats waar 48 uur ononderbroken parkeren is toegestaan.
Bij wijze van voorbeeld mag de huurder uitsluitend gebruik maken van parkeerplaatsen met een dag- of tijdgebonden parkeerbeperking
(zoals parkeerbeperkingen in de zin van een aanvullend bord met daarop “Van 07:00 – 17:00 uur” of “Op maandagen van 06:00 –
12:00 uur”) als de beperking pas 48 uur nadat het voertuig op die parkeerplaats wordt geparkeerd ingaat. Hetzelfde geldt, bijvoorbeeld,
in geval van een (tijdelijk) parkeerverbod, zoals voor een evenement of verhuizing.

4.

Een voertuig buiten een servicegebied inleveren is slechts mogelijk bij een fysieke SIXT-vestiging. In dat geval moet een aanvullende
toeslag worden betaald in overeenstemming met de prijslijst.

5.

Indien de huurder bij het verhuren van het voertuig een specifieke retourlocatie heeft aangegeven en het voertuig daar niet inlevert,
wordt een zogenaamde Flexi Return Charge in rekening gebracht in overeenstemming met de prijslijst.

6.

Indien de huur om wat voor reden dan ook niet kan worden beëindigd via de SIXT-app, dient de huurder het SIXT Support Team te
bellen en overleg te plegen over verder te nemen stappen.

7.

Alvorens het voertuig te verlaten, dient de huurder het voldoende tegen diefstal te beveiligen. Ramen, open dak, vouwdak en deuren
moeten dicht zijn en op slot, het stuurslot ingeschakeld en de lichten uit. Bij het inleveren is de huurder verplicht alle voorwerpen te
verwijderen die door de huurder of een passagier in het voertuig zijn gebracht. Het voertuig moet worden ingeleverd met alle papieren
en uitrusting die zich bij de aanvang van de huur in het voertuig bevonden.

8.

Bij gebruik van navigatieapparatuur kunnen navigatiegegevens worden opgeslagen in het voertuig en toegankelijk blijven nadat het
voertuig is ingeleverd. Wanneer mobiele telefoons of andere apparaten aan het voertuig worden gekoppeld, kunnen gegevens van
deze apparatuur ook naar het voertuig worden overgebracht en/of erin worden opgeslagen en/of bewaard. Indien de huurder niet wil
dat voornoemde gegevens toegankelijk blijven in het voertuig nadat het voertuig is ingeleverd, dient de huurder ervoor te zorgen dat
de betreffende gegevens zijn gewist voordat het voertuig wordt ingeleverd. Dergelijke gegevens kunnen worden verwijderd door de
navigatie- en communicatiesystemen van het voertuig weer in de fabrieksinstellingen te zetten. Instructies daarvoor zijn te vinden in
de gebruiksvoorschriften, die in het handschoenenkastje liggen. De huurder stemt ermee in dat de verhuurder niet verplicht is om
voornoemde gegevens te verwijderen.

9.

Bij het inleveren van het voertuig moet daarin nog voldoende benzine en accuvermogen aanwezig zijn om minstens 15km te kunnen
rijden. Indien de huurder het voertuig inlevert zonder die minimale hoeveelheden, brengt SIXT de extra kosten voor het vervoer van
het voertuig naar een benzinepomp en/of oplaadpunt in rekening ten bedrage van het vaste tarief als gespecificeerd in de prijslijst,
tenzij de huurder aantoont dat dergelijke kosten niet zijn gemaakt, althans niet voor zodanig bedrag.

10. Indien de huurder het voertuig of de sleutel(s) niet inlevert bij SIXT nadat de overeengekomen maximale huurperiode is verstreken (zie
onderdeel A.1), ongeacht of dit al dan niet aan de huurder te wijten is, is SIXT gerechtigd om betaling te eisen van ten minste het
bedrag van het eerder overeengekomen huurtarief als vergoeding voor het gebruik van het voertuig gedurende de periode dat het
voertuig niet werd teruggebracht. Voorts kan SIXT verdere schadevergoeding en/of onkostenvergoeding van de huurder eisen.
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C: Opeisbaarheid, elektronisch factureren, betalingscondities, waarborgsom (borg)
1.

De huurder stemt ermee in dat SIXT uitsluitend facturen in elektronische vorm uitschrijft. De huurder stemt ermee in dat hij geen
papieren facturen ontvangt en dat SIXT elektronische facturen, conform wettelijk voorschrift, verzendt naar het e-mailadres dat door
de huurder in het klant- of reserveringsprofiel is verschaft. De huurder kan te allen tijde bezwaar maken tegen de afgifte van facturen
in elektronische vorm. In dat geval zal SIXT een papieren factuur uitschrijven aan de huurder. SIXT brengt de extra kosten voor het
uitschrijven van een papieren factuur in rekening bij de huurder, inclusief portokosten.

2.

Betaling geschiedt door de creditcard van de huurder te debiteren. De huurder is verplicht om bij aanvang van de huurperiode een
borg te voldoen als garantie voor de naleving van zijn verplichtingen. De hoogte van de borg hangt af van de verwachte huurkosten.
Indien de mogelijke huurkosten bij aanvang van de huur niet zijn bepaald, is de borg een bedrag tot EUR 25,-. Indien de gebruikskosten
de bij aanvang van de huur vastgestelde borg overschrijden, kan SIXT het bedrag van de borg te allen tijde aanpassen. Bij verzuim
om de borg of de aanpassing te betalen, is SIXT gerechtigd om de enkelvoudige huurovereenkomst te beëindigen of ontbinden. De
borg kan zijn geldigheid behouden na inlevering van het voertuig. Er wordt geen rente over de borg in rekening gebracht.

3.

In plaats van de creditcard van de huurder te debiteren, kan SIXT ook door middel van een autorisatieaanvraag een bedrag ter hoogte
van de borg ten gunste van SIXT laten blokkeren/reserveren op de creditcard.

4.

Tenzij anders overeengekomen, worden de huur en overige kosten en de waarborgsom in rekening gebracht in overeenstemming met
de betaalwijze van de huurder.

D: Bescherming van inloggegevens en pincode; Bijwerken van registratie- en woonadres; Meldplicht bij
intrekking rijbewijs
1.

De huurder bepaalt een pincode om in te loggen en gebruik te maken van de digitale diensten van SIXT (in het bijzonder SIXT share
en de SIXT-app), die niet aan derden bekend wordt gemaakt en voldoende zal worden beschermd tegen toegang van derden. De
pincode stelt de huurder in staat een voertuig te openen met de SIXT-app. Het is de huurder niet toegestaan de pincode (schriftelijk)
vast te leggen en de huurder moet de pincode persoonlijk en beveiligd houden en niet bekendmaken aan derden (met inbegrip van
gezinsleden en leden van het huishouden van de huurder). Indien de pincode bekend wordt bij derden, dient de huurder SIXT daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen via e-mail aan contact@sixt.com. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en kosten ten
gevolge van het bekend worden van de pincode bij derden.

2.

De huurder is verplicht om SIXT via e-mail (ID-benelux@sixt.com) op de hoogte te stellen van de intrekking van zijn rijbewijs, evenals
alle omstandigheden die een beperking aan het rijbewijs opleggen (bijvoorbeeld, beperking van het rijbewijs, tijdelijke inbeslagneming
of inname van het rijbewijs of een gerechtelijke of ambtshalve rijontzegging). Bij intrekking van het rijbewijs of indien zich andere
omstandigheden voordoen waardoor een beperking aan het rijbewijs wordt opgelegd (bijvoorbeeld, beperking van het rijbewijs, tijdelijke
inbeslagneming of inname van het rijbewijs of een gerechtelijke of ambtshalve rijontzegging), is het voor de huurder verboden om
gebruik te maken van de app voor de huur van voertuigen. Indien zich een van voornoemde omstandigheden voordoet, wordt het recht
om een gehuurd voertuig te besturen onmiddellijk beëindigd of opgeschort.

3.

SIXT behoudt zich het recht voor om de registratie van een huurder te weigeren. Het is een huurder niet toegestaan om meerdere
accounts voor SIXT share te registreren.

E: Toegestaan gebruik, geen aanvullende bestuurders, reizen naar het buitenland
1.

Het voertuig mag uitsluitend door de huurder worden bestuurd. Aanvullende bestuurders zijn niet toegestaan indien een voertuig via
SIXT share is gehuurd.

2.

Het voertuig mag uitsluitend op de openbare weg worden gebruikt. Het voertuig mag niet worden gebruikt:
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•

door een huurder die jonger is dan 21 jaar,

•

voor lessen bij een rijschool,

•

voor motorsporten of races, zoals die waarbij het doel bestaat in het behalen van een zo hoog mogelijke snelheid, puntenaantal
of afstand of voor enige activiteit die daarmee verband houdt,

•

op racebanen,

•

voor voertuigtesten of cursussen veilig rijden,

•

voor commercieel personenvervoer,

•

voor verhuur aan onderhuurders,

•

om misdaden te plegen,

•

voor het vervoer van licht ontvlambare, giftige, wettelijk verboden of gevaarlijke stoffen,

•

voor het vervoer van dieren, tenzij die in een gesloten bench of kooi op een veilige plek zijn geplaatst,

•

indien de huurder zich onder de invloed bevindt van middelen die het vermogen om te rijden aantasten, zoals (doch niet beperkt
tot) alcohol (maximaal toegelaten alcoholgehalte van 0,0 ‰), drugs of medicijnen,

•

voor het vervoer van kinderen, tenzij de huurder voldoet aan de toepasselijke regelgeving (zoals het gebruik van een goedgekeurd
kinderzitje en naleving van fabrieksvoorschriften voor gebruik, installatie en uit elkaar halen van het kinderzitje),

•

voor enige andere misdraging of voor het veroorzaken van hinder in het verkeer of bij derden.
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Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om
•

het voertuig meer te bevuilen dan bij normaal gebruik van het voertuig het geval is of afval in het voertuig achter te laten,

•

in het voertuig te roken of toe te staan dat passagiers in het voertuig roken,

•

het voertuig in te leveren zonder de papieren en uitrusting (zoals reflecterend hesje, EHBO-koffer, enz.),

•

de airbag aan de passagierskant te deactiveren, tenzij dit gebeurt ter bescherming van kinderen of zuigelingen die in een
kinderzitje worden vervoerd of om te voldoen aan veiligheidsadvies voor gebruik van een draagzak. De airbag aan de
passagierskant moet na beëindiging van het gebruik opnieuw worden geactiveerd.

3.

De huurder is verplicht om goederen die in het voertuig worden vervoerd gedegen veilig te stellen.

4.

Reizen naar het buitenland met voertuigen uit het wagenpark van SIXT share is toegestaan naar de volgende landen: Oostenrijk,
Zwitserland, Liechtenstein, Italië, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, België, Luxemburg, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Monaco, Andorra, San Marino, Vaticaanstad en Gibraltar. Reizen naar andere landen is niet
toegestaan. Het voertuig moet worden ingeleverd in het land waar het is gehuurd in overeenstemming met onderdeel B.

5.

Inbreuk op of niet-naleving van een bepaling van dit onderdeel E geeft SIXT het recht om de enkelvoudige huurovereenkomst zonder
voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te ontbinden. In een dergelijk geval kan de huurder geen aanspraak maken op
schadevergoeding van SIXT en is SIXT gerechtigd om van de huurder vergoeding te vorderen van enige schade en/of onkosten
veroorzaakt door de inbreuk op een van de bepalingen van onderdeel E en wordt enige aansprakelijkheidsbeperking van de huurder
terstond nietig.

F: Conditie van het voertuig, reparaties, brandstof, tanken
1.

De huurder meldt zichtbare schade en gebreken aan en overmatige vervuiling van het voertuig door voorafgaand aan de aanvang van
de enkelvoudige huurovereenkomst gebruik te maken van de SIXT-app en te checken of het voertuig rijklaar is (o.a. dat er geen kritieke
storingen op het dashboard worden weergegeven, dat alle banden goed vol zijn, dat alle lichten het doen, enz.). Het is belangrijk om
dit vóór gebruik van het voertuig aan SIXT te melden, zodat SIXT kan bepalen wie de schade en gebreken aan of overmatige vervuiling
van het voertuig heeft veroorzaakt. Indien dit niet, niet tijdig of onjuist wordt gemeld, kan de huurder aansprakelijk worden gehouden
voor schade, gebreken of overmatige vervuiling.

2.

De huurder dient het voertuig op passende wijze en behoedzaam te behandelen en goed te zorgen voor de sleutel, papieren en
uitrusting, veilig te rijden, zich aan toepasselijke wet- en (technische) regelgeving te houden (bijvoorbeeld niet rijden met onvoldoende
motorolie of koelvloeistof) en regelmatig te checken of het voertuig rijklaar is en het voertuig goed af te sluiten. Inbreuk op of nietnaleving van dit onderdeel E geeft SIXT het recht om de enkelvoudige huurovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te
beëindigen of ontbinden. In een dergelijk geval kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding van SIXT en is SIXT
gerechtigd om van de huurder vergoeding te vorderen van enige schade en/of onkosten veroorzaakt door de inbreuk en wordt enige
aansprakelijkheidsbeperking van de huurder terstond nietig.

3.

Indien gedurende de huurperiode de kilometerteller gerepareerd moet worden, een reparatie moet worden verricht om ervoor te zorgen
dat het voertuig gereed voor gebruik en rijklaar is of het voertuig aan een verplichte keuring moet worden onderworpen, kan de huurder
dit werk uit laten voeren door een erkende garage tot een geschat bedrag aan reparatiekosten van EUR 100,-.

4.

Het voertuig kan voor rekening van SIXT bij een tankstation of oplaadpunt worden volgetankt respectievelijk opgeladen. De locatie van
tankstations en oplaadpunten is te vinden in de SIXT-app. Het tanken of opladen bij een tankstation respectievelijk oplaadpunt
geschiedt via de SIXT-app en/of de verschafte oplaadchip.

5.

Indien de huurder het voertuig voor een bepaald bedrag voltankt of oplaadt, krijgt de huurder een voucher van SIXT, als aangegeven
op de prijslijst. De waardebon kan bij een van de volgende huren van SIXT share worden gebruikt. Indien de huurder in ruil voor de
door SIXT aan de huurder verstrekte waardebon een transactie doet plaatsvinden waar BTW op zit door te tanken of op te laden als in
de eerste volzin van dit onderdeel F.5 beschreven, komen SIXT en de huurder overeen dat beide diensten een netto waarde hebben.
De huurder heeft recht op restitutie van de BTW over het voor de brandstof betaalde bedrag. SIXT wijst erop dat mogelijke
belastingheffing op de eigen prestatie van de huurder in verband met de afgifte van de waardebon aan de huurder behoorlijk door de
huurder op diens eigen belastingaangifte moet worden opgevoerd.

G: Ongevallen, diefstal, meldplicht, plichten
1.

Ongevallen met, diefstal van en schade en gebreken aan het voertuig dienen terstond telefonisch te worden gemeld aan het SIXT
Support Team via de SIXT-app. De huurder is verplicht ervoor te zorgen dat al het redelijkerwijs mogelijke wordt gedaan om verdere
schade te beperken en bewijs veilig te stellen. Daartoe dient de huurder steevast elk ongeval of schadegeval te melden bij de politie,
ongeacht of het door de huurder zelf is veroorzaakt of dat er derden bij betrokken zijn. Deze procedure moet ook worden gevolgd indien
het uitsluitend zaakschade betreft en er geen derden bij betrokken zijn. Indien de politie telefonisch niet bereikbaar is, dient het schade/ongeval te worden gemeld bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Het is de huurder niet toegestaan de plaats van het schade-/ongeval
te verlaten voordat SIXT de bevindingen kan vaststellen, althans daartoe een redelijke mogelijkheid heeft gekregen, die nodig zijn voor
de evaluatie van de gebeurtenissen die tot de schade hebben geleid. Indien de huurder de procedures van dit onderdeel G.1 niet volgt,
kan de huurder aansprakelijk worden gehouden voor de door SIXT geleden schade en/of gemaakte kosten vanwege het ongeval, de
diefstal, schade of gebreken en wordt enige aansprakelijkheidsbeperking van de huurder terstond nietig.

2.

Behoudens onderdeel G.1, is het de huurder slechts toegestaan de plaats van het schade-/ongeval te verlaten als het politierapport is
opgemaakt en het voertuig is overgedragen aan een takeldienst of na alternatieve instructies van het SIXT Support Team te hebben
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ontvangen. Indien de huurder de plaats van het schade-/ongeval moet verlaten vanwege letsel bij iemand die bij het ongeval is
betrokken, vindt dit onderdeel G.2 geen toepassing.
3.

De enkelvoudige huurovereenkomst wordt in geval van een ongeval eerst beëindigd nadat het voertuig behoorlijk is ingeleverd in
overeenstemming met onderdeel B en de prijslijst. Indien het voertuig niet rijklaar is vanwege het ongeval, de schade, het gebrek of de
diefstal, wordt de huurovereenkomst in overleg met SIXT beëindigd.

4.

De huurder is verplicht om onmiddellijk een schriftelijk ongevallenrapport aan SIXT door te sturen en in overeenstemming met onderdeel
G.1 het politiedossiernummer te specificeren. Alle redelijke instructies van het SIXT Support Team moeten worden opgevolgd. Het is
de huurder niet toegestaan een schulderkenning af te geven of aansprakelijkheidsclaims te aanvaarden of daarop vooruit te lopen door
een betaling te doen of op enige andere wijze schade of schuld te erkennen (dekking door verzekering in gevaar brengen). Op verzoek
van SIXT, dient de huurder het door SIXT verschafte schadeformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en binnen 7 dagen terug te
sturen naar SIXT. Indien de schade niet wordt gedekt door de verzekering omdat het formulier verwijtbaar te laat is teruggestuurd,
behoudt SIXT zich het recht voor om alle schade en kosten die verband houden met het ongeval bij de huurder in rekening te brengen.

5.

In ieder geval heeft SIXT het recht om uitsluitend naar eigen goeddunken een reparatiedienst te kiezen. SIXT heeft recht op alle
vrijwaring in verband met schade aan de voertuigen van SIXT. Indien de huurder dergelijke diensten van derden ontving, dient huurder
die ongevraagd aan SIXT door te geven.

H: Beëindiging
1.

SIXT en de huurder zijn gerechtigd de enkelvoudige huurovereenkomst te beëindigen in overeenstemming met deze Algemene
Voorwaarden en de wet. In de volgende gevallen kan SIXT een enkelvoudige huurovereenkomst beëindigen zonder voorafgaande
kennisgeving:
•

inbreuk op een wezenlijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de enkelvoudige huurovereenkomst,

•

indien uit deze Algemene Voorwaarden een reden voor beëindiging volgt,

•

aanzienlijke verslechtering van de financiële positie van de huurder,

•

niet gehonoreerde bankafschrijvingen / cheques,

•

tegen de huurder gerichte handhavingsmaatregelen,

•

gebrek aan zorg, ongepast, onbehoorlijk of onwettig gebruik van het voertuig,

•

regelgeving voor het gebruik van motorvoertuigen veronachtzamen, of

•

indien het onredelijk wordt te verlangen dat de huurovereenkomst wordt voortgezet, bijvoorbeeld bij een overmatig hoge
schadeverhouding.

2.

Indien er meer dan één huurovereenkomst bestaat tussen SIXT en de huurder en SIXT het recht heeft één van die overeenkomsten
te beëindigen, heeft SIXT ook het recht alle andere huurovereenkomsten te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3.

Indien SIXT een huurovereenkomst beëindigt, is de huurder verplicht om het voertuig onmiddellijk bij SIXT in te leveren, samen met
alle autopapieren, toebehoren, uitrusting en autosleutels.

I: Aansprakelijkheid van SIXT
1.

De aansprakelijkheid van SIXT, een vertegenwoordiger of agent is beperkt tot directe schade en schade ten gevolge van opzet of grove
nalatigheid aan de kant van het management van SIXT. Overige aansprakelijkheid, met inbegrip van aansprakelijkheid voor dood of
letselschade of aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door personeel van SIXT, derden of onderaannemers, is uitgesloten. Onder
directe schade worden in ieder geval niet begrepen gederfd inkomen, omzet en winst.

2.

Uitsluitend indien en voor zover bovenstaande uitsluiting wettelijk niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt
tot het bedrag van de verschuldigde vergoedingen onder de enkelvoudige huurovereenkomst in de maand waarin de schade wordt
gemaakt.

3.

Uitsluitend indien en voor zover bovenstaande uitsluitingen wettelijk niet zijn toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verhuurder
beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat de verzekeraar van de verhuurder uitkeert in het betreffende geval. Op verzoek wordt
informatie over de inhoud van de polisvoorwaarden verstrekt.

4.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor goederen die zijn achtergelaten door de huurder of derden bij het inleveren van het voertuig
bij het verhuurbedrijf; dit geldt niet in geval van opzet of grove schuld aan de kant van SIXT of het management van SIXT.

J: Aansprakelijkheid van de huurder
1.

Bij schade aan het voertuig, vermissing van het voertuig of inbreuk op de enkelvoudige huurovereenkomst, is de huurder aansprakelijk
in overeenstemming met de algemene aansprakelijkheidsregels. De huurder moet het voertuig inleveren in de staat waarin de huurder
het voertuig ter beschikking kreeg bij aanvang van de enkelvoudige huurovereenkomst. De huurder is aansprakelijk jegens de
verhuurder voor alle schade die het gevolg is van een gebeurtenis gedurende de huurperiode en alle schade die op enige wijze verband
houdt met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

2.

Alle door SIXT verhuurde voertuigen zijn standaard WA verzekerd en de verzekeringspolis is ook van toepassing op de enkelvoudige
huurovereenkomst. De huurder en SIXT kunnen overeenkomen dat de aansprakelijkheid van de huurder wordt beperkt, zulks tegen
betaling van een toeslag. De hoogte van het bedrag van de aansprakelijkheidsbeperking van de huurder wordt overeengekomen in de
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enkelvoudige huurovereenkomst en is voorts onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden. Een overzicht en de details van de WAverzekering en de optionele aansprakelijkheidsbeperking van de huurder zijn te vinden en kunnen worden geprint op
https://www.sixt.nl/services/huurinformatie/ en liggen bij SIXT-vestigingen ter inzage en worden op eerste verzoek van de huurder op
kosten van SIXT met reguliere post toegezonden. Deze verzekering en aansprakelijkheidsbeperking gelden alleen indien de huurder
volledig voldoet aan deze Algemene Voorwaarden.
3.

De huurder is onbeperkt aansprakelijk voor alle verkeersdelicten en administratieve overtredingen, alle inbreuken op wettelijke
bepalingen, alsmede voor elke inmenging met betrekking tot eigendom door de huurder of derden aan wie de huurder het voertuig
heeft overgelaten. De huurder vrijwaart SIXT tegen alle sancties, boetes, heffingen en overige kosten opgelegd aan SIXT door
overheids- of andere instellingen in verband met dergelijke gebeurtenissen. Bij wijze van vergoeding voor de administratieve kosten
die SIXT maakt in verband met het behandelen van verzoeken om inlichtingen van overheidsinstanties of andere derden ten behoeve
van onderzoek naar administratieve overtredingen, strafbare feiten of gedragingen gedurende de huurperiode, ontvangt de verhuurder
van de huurder een vast bedrag van EUR 29,- (inclusief BTW) voor elk zulk verzoek om inlichtingen, tenzij de huurder bewijst dat SIXT
minder kosten heeft gemaakt/schade heeft geleden, onverminderd het recht van de verhuurder om een hogere schadevergoeding te
vorderen.

4.

In geval van verlies van of schade aan de oplaadkabel van e-voertuigen en hybride voertuigen, vergoedt de huurder de verhuurder de
kosten van de vervanging van de kabel middels een vast bedrag van EUR 420,- (geen BTW), tenzij de huurder bewijst dat SIXT minder
kosten heeft gemaakt/schade heeft geleden.

5.

Een ongeval wordt gedefinieerd als een plotseling optredend voorval met mechanische kracht waardoor de buitenkant van het voertuig
wordt aangetast. Schade veroorzaakt door remmen, gebruik en eenvoudige breuk wordt niet beschouwd als schade ten gevolge van
een ongeval; dit geldt in het bijzonder voor schade veroorzaakt door, bijvoorbeeld, schuivende lading, verkeerd bijtanken, bedrading,
verdraaiing, verkeerd gebruik, overbelasting van het voertuig, evenals schade tussen een trekkend en getrokken voertuig of
aanhangwagen zonder invloed van buitenaf.

6.

Indien van tolwegen gebruik wordt gemaakt, is de huurder aansprakelijk voor de tijdige en volledige betaling van de tol.

K: Verzekering
1.

De verplichte verzekeringsdekking van het gehuurde voertuig betreft een WA-verzekering met een maximale dekking bij letselschade
en zaakschade bij derden, waarbij de maximale dekking bij letselschade EUR 6,1 miljoen is en bij zaakschade EUR 2,5 miljoen en
dekking is beperkt tot Europa.

2.

Gebruik van de voertuigen in strijd met de enkelvoudige huurovereenkomst, zoals het gebruik voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
waarvoor onder enige toepasselijke wetgeving een vergunning vereist is, gebruik buiten de onder de huurovereenkomst toegestane
gebieden of gebruik anders dan conform de gebruiksbestemming, wordt niet door de verzekering gedekt.

3.

De huurder is niet gerechtigd om aansprakelijkheid jegens een derde geheel of gedeeltelijk te erkennen of te aanvaarden zonder
voorafgaande toestemming van de verhuurder in geval van een aansprakelijkheidsclaim.

4.

De huurder is verplicht om de schade in geval van een ongeval zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Voor zover redelijk, dient
de huurder de instructies van SIXT op te volgen en medewerking te verlenen aan de beoordeling en afwikkeling van de schade.

L: Incassomachtiging van de huurder; uitsluiting van verrekening
1.

De huurder machtigt SIXT en het door SIXT geautoriseerde incassobureau onherroepelijk om alle autoverhuurkosten en alle overige
vorderingen in verband met de enkelvoudige huurovereenkomst in mindering te brengen op de betaalmiddelen die zijn aangeboden bij
het sluiten van de overeenkomst, genoemd in de overeenkomst of nadien zijn aangeboden of aanvullend zijn genoemd door de huurder.

2.

Verrekening met vorderingen van SIXT is uitsluitend mogelijk met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen van de huurder.

M: Schriftelijke vorm, geschillenbeslechting, bevoegde rechter
1.

Er zijn geen mondelinge nevenafspraken.

2.

Alle rechtsrelaties tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

3.

De rechter te Amsterdam is bevoegd, tenzij de huurder een consument is, in welk geval de door de wet aangewezen rechter bevoegd
is.
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