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Begrippen 
DANIRent: De dienstverlening, verhuurbedrijf, verhuurder. 
Huurder: de persoon die die huurovereenkomst aangaat. 
Huurobject: Het object dat huurder huurt, zoals deze wordt omschreven op de 
huurovereenkomst (Dit kunnen zijn voertuigen en/of goederen) 
Bestuurbaar voertuig: Dit zijn voertuigen waar de bestuurder IN/OP moet 
zitten om hem te besturen. Voorbeelden: Bestelbus, (personen)auto, scooter, 
etc. 
Niet bestuurbaar voertuig: Dit zijn voertuigen waar de bestuurder NIET IN/OP 
moet zitten om hem te besturen. Voorbeeld: aanhangwagen/autotransporter. 
Huurtijd: de periode vanaf het aanvangstijdstip tot en met het inlevertijdstip, 
zoals deze staat vermeld op de huurovereenkomst. 
Huurprijs: de prijs die huurder dient te voldoen voor de overeengekomen 
huurtijd (huurperiode). 
Bestuurder: De feitelijke bestuurder. 
 

Afgelegde kilometers 
Zowel DANIRent als de huurder verklaren dat de kilometers (van een 
bestuurbaar voertuig) die worden afgelegd volgens (de kilometerteller van) het 
voertuig, worden aanvaard als correcte kilometers. 
 

Brandstof 
De brandstoftank (indien deze op het huurobject aanwezig is) wordt in principe 
altijd geleverd aan huurder als zijnde ‘vol’. Dit wordt altijd aangegeven op de 
huurovereenkomst. Indien er in uitzondering anders wordt geleverd dan ‘vol’ 
wordt dit tevens aangegeven op de huurovereenkomst. De huurder dient ten 
alle tijden bij inlevering van het voertuig de brandstoftank met dezelfde 
hoeveelheid brandstof in te leveren als de dag van levering. Indien de huurder 
dit nalaat zal huurder met deze kosten worden belast (ongeacht of de volledige 
of gedeeltelijke borg reeds wordt ingehouden om andere redenen). 
 

Onverwachte kosten tijdens huur 
Gedurende de tijd dat het voertuig in huur is, zullen kosten voor het gebruik 
van het voertuig voor rekening van de huurder komen. Dit zijn kosten zoals: 
brandstof, stalling, bandenreparaties (waarbij het niet gaat om slijtage, maar 
om het stuk rijden van een band).  
Eventuele sleepkosten en transportkosten tijdens de huurperiode zijn voor 
rekening huurder. 
 

Reparaties aan voertuigen 
Reparaties aan huurobjecten zijn niet toegestaan zonder toestemming van 
DANIRent. 
 

Andere aanpassingen (dan reparaties) aan voertuigen 
Los van reparaties, is het tevens niet toegestaan aanpassingen te doen aan 
huurobjecten van DANIRent. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Verwijderen van beplakking/reclame 
- Aanbrengen van andere beplakking/reclame 
- Verwijderen/demonteren van onderdelen van het huurobject  
- Veranderen/verwisselen van onderdelen van het huurobject 

 
Documenten 

De huurder krijgt altijd kopieën van alle voertuigdocumenten bijgeleverd. 
De huurder is aansprakelijk voor (schade door) verlies van bijgeleverde 
documenten, zoals kentekenbewijzen, verzekeringsbewijzen en alle andere 
bijgeleverde documenten. 
 

Verzekering en schadekwesties 
Huurder dient er ten alle tijden van uit te gaan dat de (bestuurbare) voertuigen 
van DANIRent alleen een WA-dekking hebben. Dit houdt in dat schade die 
veroorzaakt worden aan andere partijen gedekt zijn door de verzekering.   
LET OP: er geldt een eigen risico van €500,- voor schade aan de tegenpartij! 
Schade aan voertuigen van DANIRent die veroorzaakt worden door huurder 
zelf zijn voor VOLLEDIGE EIGEN RISICO en zijn daarom voor rekening van 
huurder: 

- Bij kleine schade die niet hoger is dan de borg, wordt het 
geschatte bedrag van de schade ingehouden van de borg.  

- Bij schade die gelijkwaardig is aan de borg, wordt de volledige 
borg ingehouden. 

- Bij schade die hoger is dan de borg, wordt de volledige schade 
op huurder verhaalt. De volledige borg wordt ingehouden. 
Daarnaast zal de rest van het schadebedrag voor rekening 
huurder komen. 

De huurder vrijwaart DANIRent voor alle schade van inzittenden of derden, 
waarvoor DANIRent op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor 
onder de WA-verzekering door DANIRent geen dekking mocht worden 
gegeven. 
 

Mogelijkheden verzekeringen en eigen risico 
Verzekeringen voor bestuurbare voertuigen hebben ten alle tijden een WA-
dekking, met een eigen risico van €500,- (aan tegenpartij). Deze eigen risico’s 
kunnen niet afgekocht of verminderd worden. 
De niet bestuurbare voertuigen (aanhangwagens) zijn altijd meeverzekerd met 
het trekkend voertuig. Huurder van dit huurobject moet dus ook ten alle tijden 
minimaal een WA-dekking hebben. Daar DANIRent niet kan controleren of het 
trekkend voertuig minimaal een WA-dekking heeft, is de verantwoordelijkheid 
hiervan voor huurder zelf. Wanneer aan de aanhangwagens schade ontstaan, 
zijn deze voor VOLLEDIGE EIGEN RISICO. 
 

Borg 
Wanneer huurder een huurovereenkomst aangaat, kan er een borg 
gehanteerd worden. Ten alle tijden wordt op de huurovereenkomst 
aangegeven hoe hoog het huurbedrag is en hoe hoog de achtergelaten borg is. 
Voor borg-bedragen geldt:   

- Voor een bestelbus €500,-. 
- Voor alle aanhangwagens geldt dat er geen borg hoeft 
worden achtergelaten 

DANIRent behoudt zich het recht om de hoogte van de borg anders voor te 
stellen dan gemeld in deze huurvoorwaarden.  
In bijzondere situaties kunnen bijvoorbeeld voor de aanhangwagens tóch 
gevraagd worden een borg achter te laten. Voor de bestuurbare voertuigen 
kan tevens door DANIRent gevraagd worden meer/minder borg achter te 
laten. 

Rijbevoedheid (m.b.t. het Rijbewijs) 
DANIRent houdt zich niet verantwoordelijk voor het feit dat er situaties 
kunnen ontstaan dat bestuurders niet bevoegd zijn om (met bepaalde 

combinaties) te mogen rijden. Huurder/bestuurder zijn hier ten allen tijden zelf 
verantwoordelijk voor. 
 

Boetes en andere sancties 
Alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die huurder 
veroorzaakt komen voor rekening van huurder zelf. De huurder vrijwaart 
DANIRent van alle boetes, transacties en andere administratieve sancties e.d., 
die aan DANIRent mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de 
huurperiode door de huurder en/of bestuurde en/of inzittenden gepleegde 
misdrijven en overtredingen e.d.. Alle door DANIRent ontvangen boetes, 
transacties en andere administratieve sancties worden door middel van 
huurovereenkomsten teruggezonden naar de betreffende instantie. Van 
hieruit worden diezelfde boetes, sancties en andere administratieve sancties 
direct naar de huurder gestuurd. Indien de betreffende instantie geen contact 
krijgt met huurder en daardoor DANIRent voor verantwoording wordt gesteld, 
zal DANIRent een procedure starten waarbij bijkomende kosten alsnog op 
huurder zullen worden verhaald. 
Daarnaast rekent DANIRent €15,00 administratiekosten per overtreding. Deze 
wordt door middel van een factuur (na)gestuurd naar huurder. Deze factuur 
dient binnen 28 dagen (na verzenddatum) te worden voldaan, aan DANIRent.  

 
Huurtijd 

Halve dag, 2 mogelijkheden: 
- Van 8.00uur tot 13.30uur (1e halve dag) 
- Van 14.00uur tot 19.30uur (2e halve dag) 

Er kan dus voor alle huurobjecten gekozen worden voor een huurtijd van een 
halve dag zoals omschreven als hierboven. Voor het overschrijden van deze 
tijdsperiode zal voor de tijd dat overschreden wordt het onregelmatig tarief 
bijgerekend worden. (Het onregelmatig tarief wordt verderop omschreven).  
De huurtijden die worden omschreven zijn vaste perioden en kunnen alleen bij 
uitzondering anders ingedeeld worden  

- Voorbeeld: als iemand om 9uur ’s morgens voor een halve dag 
wilt huren per direct zal de ‘1e halve dag’ ingaan en zal het 
huurobject om 13.30uur ingeleverd moeten worden (, maar bij 
uitzondering kan de eindtijd veranderd worden naar 
14.30uur).  

 
Hele dag: Het huurobject kan voor een hele dag (24-uur) gehuurd worden, met 
een begintijdstip van 8.00uur, waarbij het huurobject de volgende dag voor 
8.00uur ingeleverd moet worden. Hierbij geldt ook dat als de huurder later als 
8.00uur met de huur begint, alsnog de volgende dag voor 8.00uur het 
huurobject moet inleveren. Bij uitzondering kan dit eventueel veranderd 
worden (zodat huurder alsnog voor 24-uur huurt). Bij  te laat inleveren geldt 
eveneens het onregelmatige tarief die worden verrekend op de uren die 
overschreden zijn op de officiële huurtijd. 
 
Onregelmatig: In de onregelmatige huur worden prijzen toegepast die per uur 
worden berekend. Er is hier dus een uurtarief. Deze geldt wanneer huurders te 
laat inleveren, waarbij deze uren apart verrekend worden, of wanneer er 
situaties voordoen dat huurders op andere begintijdstippen huren, die anders 
zijn als voorgeschreven. Bij het overschrijden van de huurtijd (te laat inleveren) 
blijven al de bepalingen van de huurovereenkomst van kracht. Het is echter 
alleen toegestaan langer te huren na overleg met DANIRent.  
Bij het niet (van tevoren) melden van het te laat inleveren van het huurobject, 
wordt een boetebedrag van €50,00 in rekening gebracht en verrekend met de 
borg (als de borg niet voor andere redenen wordt ingehouden. Als de borg wel 
voor andere redenen wordt ingehouden, moet de huurder dit boetebedrag 
extra bijbetalen) 
 
Indien mogelijk kan er (in overleg met DANIRent) voor andere aanvangs-
/inlevertijdstippen gekozen worden. Deze mogelijkheid gaat gepaard met 
reeds ingeplande reserveringen.  
 

Eventuele verlengingen 
De huurtijd (huurperiode) staat altijd aangegeven op de huurovereenkomst. 
Deze huurtijd is, alvorens de huur, overeengekomen tussen DANIRent en 
huurder. De huurder dient zich te houden aan de huurovereenkomst. Indien 
huurder na het aangaan van de huurovereenkomst wenst te verlengen, moet 
huurder zich hiervoor fysiek melden bij DANIRent. Indien DANIRent toestemt 
wordt hiervoor een nieuw huurovereenkomst opgemaakt, met de nieuwe 
(verlengde) huurtijd. 
 
In bijzondere situatie kan DANIRent ‘op afstand’ toestemmen met een 
verlenging. DANIRent zal een nieuwe huurovereenkomst opmaken met de 
nieuwe (verlengde) huurtijd. Deze zal per e-mail naar huurder worden 
gestuurd. Dit e-mailadres zal op de huurovereenkomst worden vermeld. De 
verlenging is definitief als huurder de nieuwe huurovereenkomst (met de 
gewenste verlenging) ondertekend per e-mail terug heeft gezonden naar 
info@danirent.nl. 

LET OP: 
Verlengingen zijn lang niet altijd mogelijk.  
Het is mogelijk dat er voor bepaalde huurobjecten reserveringen vast staan. In 
dit geval kan niet worden verlengd en zal de huurder zich moeten houden aan 
de huurovereenkomst. 

 
Roken in het voertuig 

Roken in een voertuig/huurobject van DANIRent is NIET toegestaan. 
 

Gebruik van de huurobjecten 
De huurder van de huurobjecten dient ten alle tijden zorgvuldig met deze 
goederen om te gaan. Dit houdt in dat huurder zich (onder andere) houdt aan: 

- De wet- en regelgeving m.b.t. het gebruik van huurobjecten in 
het openbaar 

- Het feit dat het huurobject in diezelfde staat wordt ingeleverd, 
zoals deze meegegeven werd  

- Goed geborgde lading, waardoor hierdoor niet onnodig schade 
en gevaar ontstaat 

- Het feit dat de hoofdverantwoordelijke (huurder) ervoor zorgt 
dat iedere bestuurder in gezonde staat is en de bevoegdheid 
heeft het betreffende huurobject te mogen besturen 

- Het feit DANIRent direct op de hoogte te brengen in geval er 
wordt geconstateerd dat het huurobject uit huurders zijn 
macht raakt. Dit kan zijn diefstal, verduistering, of in beslag 
genomen door bevoegde autoriteiten 

- Het niet mogen meenemen van lifters of huisdieren 

- Het niet mogen doorverhuren (/onderverhuren) van de 
huurobjecten 

- Het controleren van alle vloeistoffen en bandenspanning. Deze 
dienen ten alle tijden op het juiste niveau te worden gehouden 

- Het schoon houden en schoon inleveren van het huurobject 
(zowel interieur, als exterieur). Bij het niet nakomen van deze 
verplichting kan DANIRent bij constatering hiervan op het 
moment van inlevering schoonmaakkosten doorberekenen 
(t.w.v. €20) 

- Het feit dat de juiste brandstof wordt getankt. 
- Het feit dat, in geval van schade of defecten, niet wordt 

toegestaan om het huurobject verder te gebruiken, aangezien 
dit kan leiden tot verergering van de schade en gevaar voor de 
verkeersveiligheid 

 
Beslag op huurobject 

In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, 
blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de 
huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huur, tot het moment 
waarop het huurobject vrij van beslagen weer in het bezit van DANIRent is. 
Huurder is gehouden DANIRent schadeloos te stellen voor alle uit beslag 
voortvloeiende kosten. 
 

Ontbinding 
DANIRent heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden te ontbinden 
zonder gerechtelijke tussenkomst, indien naar zijn oordeel het huurobject niet 
op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. 

 
Buitenland 

Met alle huurobjecten mag alleen binnen de grenzen van Nederland verbleven 
worden. Indien er buiten de grenzen van Nederland gebruikt gemaakt wilt 
worden van de huurobjecten van DANIRent, dient er om toestemming 
gevraagd te worden. Zonder toestemming is alle verantwoordelijkheid voor de 
huurder. Voor bestelbussen zullen er toeslagen worden gerekend, aan de hand 
van, in welke landen er wordt gereden. 
Voor andere huurobjecten gelden GÉÉN toeslagen, maar gelden WEL boetes 
als naderhand blijkt dat huurder met het huurobject zich in andere landen 
heeft begeven, die buiten de vooraf overeengekomen categorie vallen. 
Op de huurovereenkomst staat aangegeven wat DANIRent met de huurder 
heeft afgesproken. Dit kunnen de volgende vermeldingen zijn op de 
huurovereenkomst: 

- Categorie 1; Binnen Nederland (Geen toeslag*) 
- Categorie 2;  Binnen BENELUX & DUITSLAND (Geen toeslag*) 
- Categorie 3;  Binnen EUROPA (Toeslag €25 per dag) 

(Bosnië & Herzegovina, Denemarken, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Italië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, 
Oostenrijk, Portugal, Servië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, 
Zwitserland) 

- Niet toegestaan;  Binnen EUROPA (Boete €100 per dag**) 
(Albanië, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Polen, 
Roemenië, Slowakije) 

- Niet toegestaan;  Buiten EUROPA 

 
*Er geldt een boete (€100 per dag) voor alle verhuur, indien niet wordt 
gehouden aan de regio/categorie, zoals is vermeld op de huurovereenkomst.  
**Naast deze boete geldt, dat de huurder elke verantwoordelijkheid op zich 
neemt, met betrekking tot ‘pech onderweg’, ‘schade & ongevallen’, 
‘technische storingen/defecten’ aan huurobjecten. DANIRent ontneemt zich 
elke verantwoordelijkheid. 
 

Leeftijd 
De huurder (en/of bestuurder als deze anders is als de huurder) moet(en) 
minimaal 23 jaar zijn en minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs (die 
geldt voor de gehuurde combinatie waar hij/zij mee rijdt). 
 

Legitimatie 
Huurder moet zich dubbel legitimeren. Er moet (als vanzelfsprekend) een 
rijbewijs worden getoond. Daarnaast zal ook moeten worden gelegitimeerd 
met paspoort en/of identiteitskaart. Hierbij geldt dat de vervaldata van alle, te 
tonen documenten niet buiten de huurtijd mag liggen zoals deze wordt 
aangegeven in de huurovereenkomst. Van alle documenten worden kopieën 
gemaakt. 
Tevens zal huurder met een document moeten komen waar een adres van de 
huurder op staat. Documenten zoals een bankafschrift, brief van het zilveren 
kruis, brief van de woningstichting kunnen worden getoond. Alle gegevens die 
niet relevant zijn voor het aangaan van de huurovereenkomst mogen worden 
afgedekt. 
 

Pechhulp 
Voor alle bestuurbare voertuigen maakt DANIRent gebruik van de ANWB 
pechhulp-dienst. Deze service geldt per kenteken, en hiervan krijgt huurder 
(kopieën) van documenten meegeleverd (tezamen met de 
voertuigdocumenten). Voor de pechhulp-voorwaarden wordt uitgegaan van de 
voorwaarden die de ANWB heeft. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de 
website van www.anwb.nl. DANIRent heeft voor de bestelbussen een EUROPA-
COMPLEET pakket. In de basis heeft deze de volgende services: 

- Wegenwachtservice 
- Vervang-auto binnenland 
- Voertuighulp buitenland 
- Extra vervang-auto buitenland 
- Personenhulp buitenland 

Belangrijk: Bij pech onderweg dient huurder in principe zelfstandig contact 
op te nemen met de ANWB. De ANWB zorgt voor de verdere afhandeling. 
Ook dient DANIRent op de hoogte te worden gebracht van de 
omstandigheden. 
 

Bindende voorwaarden 
Huurder is ten alle tijden verplicht zich te houden aan de voorwaarden die 
horen bij de huurovereenkomst. Deze voorwaarden zijn bindend. Indien 
huurder zich (in welke zin ook) niet houdt aan de huurovereenkomst, en 
DANIRent hierdoor schade lijdt, zal de geleden schade worden verhaald op 
huurder. 

 
Huurvoorwaarden 

Huurvoorwaarden kunnen wijzigen. Huurder ontvangt ten alle tijden de meest 
recente versie (afgedrukt op papier) bij de afgesloten huurovereenkomst. De 
versienummers bestaat uit een nummer waaruit de datum is af te leiden.  

mailto:info@danirent.nl
http://www.anwb.nl/

