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I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
1.1Nijwa  Groep  BV  en  aan  haar  gelieerde  ondernemingen,  zijn  de 
gebruikers  van  deze  algemene  voorwaarden  en  worden  hierna 
genoemd: Nijwa.
1.2Onder  "wederpartij"  en  “opdrachtgever”  wordt  verstaan  iedere 
(rechts)persoon  tot  wie  Nijwa  aanbiedingen  richt,  die  Nijwa  een 
opdracht verstrekt, met wie Nijwa een overeenkomst aangaat en met 
wie  Nijwa  anderszins  in  enige  rechtsbetrekking  staat,  alsmede 
vertegenwoordiger(s),  gemachtigde(n),  rechtsverkrijgende(n)  en 
erfgename(n) van dergelijke (rechts)personen.
1.3Onder  "zaken"  of  “voertuigen”  worden  verstaan  alle  producten, 
daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen (tweedehands) 
voertuigen, transportmiddelen, trucks (-componenten), onderdelen etc., 
die onderwerp vormen van een aanbieding van, dan wel overeenkomst 
met  Nijwa. Aanbiedingen van en overeenkomsten met  Nijwa kunnen 
mede betrekking hebben op het verlenen van diensten, het verrichten 
van  werkzaamheden  (waaronder  reparatiewerkzaamheden)  of  het 
geven van adviezen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle 
aanbiedingen  van  en  overeenkomsten  met  Nijwa,  alsmede  op  alle 
rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door Nijwa, 
hierna gezamenlijk aan te duiden als: overeenkomsten met Nijwa. De 
Algemene  Bepalingen  van  deze  algemene  voorwaarden  zijn  van 
toepassing  op  alle  overeenkomsten  met  Nijwa.  De  Bijzondere 
Bepalingen  zijn  slechts  van  toepassing  op  de  overeenkomsten 
genoemd in het kopje boven de betreffende Bijzondere Bepalingen. De 
Bijzondere Bepalingen prevaleren boven de Algemene Bepalingen.
2.2Afwijkingen van en aanvullingen  op deze algemene  voorwaarden 
dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
2.3Wanneer  blijkt  dat  een  bepaling  in  deze  algemene  voorwaarden 
nietig is, worden partijen geacht een rechtsgeldige bepaling te hebben 
beoogd overeen te komen die qua inhoud zoveel mogelijk aansluit bij 
de bedoeling van de nietige bepaling. De overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden blijven in een dergelijke situatie onverkort van 
kracht. 

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1Alle aanbiedingen en offertes van Nijwa zijn vrijblijvend en zijn geldig 
gedurende  een  periode  van  dertig  dagen,  tenzij  deze  een  andere 
termijn voor aanvaarding bevatten. Een na de termijn aanvaard aanbod 
of  aanvaarde  offerte  bindt  Nijwa  niet,  tenzij  uit  een  schriftelijke 
verklaring  of  vrijwillige  nakoming  van  Nijwa  blijkt  dat  zij  de  te  late 
aanvaarding als geldige aanvaarding heeft geaccepteerd.
3.2Na  de  aanbieding  door  Nijwa mondeling  of  schriftelijk  gemaakte 
wijzigingen of toezeggingen, houden een nieuw aanbod in en doen het 
vorige aanbod vervallen. 
3.3Aan alle aanbiedingen en offertes van Nijwa ligt de veronderstelling 
ten grondslag dat de uitvoering van de overeenkomst  onder normale 
omstandigheden  en  gedurende  normale  werkuren  kan  plaatsvinden, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. 

Artikel 4. Totstandkoming
4.1Overeenkomsten met Nijwa komen tot stand
a) indien Nijwa een aanbod heeft gedaan: op het moment van ontvangst 
door Nijwa van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, tenzij Nijwa 
de  wederpartij  per  omgaande  bericht  dat  zij  de  aanvaarding  niet 
accepteert;
b) indien de wederpartij een opdracht heeft gegeven: op het moment dat 
Nijwa de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel wanneer door haar 
een begin aan de uitvoering van de opdracht wordt gemaakt. 
4.2Indien aanvaarding door de wederpartij van het door Nijwa gedane 
aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en 
als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod, ook indien slechts 
sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
4.3Na  totstandkoming  van  de  overeenkomst  door  personeel, 
vertegenwoordigers,  verkopers  of  andere  tussenpersonen  van  Nijwa 
gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of gedane toezeggingen, 
hetzij  mondeling,  hetzij  schriftelijk,  zijn  niet  bindend,  tenzij  deze 
schriftelijk door Nijwa worden bevestigd. 

Artikel 5. Informatieverstrekking en geheimhouding
5.1De wederpartij is gehouden Nijwa tijdig te informeren omtrent feiten 
en  omstandigheden  die  in  verband  met  de  uitvoering  van  de 
overeenkomst van belang kunnen zijn. 
5.2Nijwa  is  slechts  gehouden  tot  (verdere)  nakoming  van  de 

overeenkomst  indien  de  wederpartij  alle  door  Nijwa  benodigde 
gegevens  en  informatie,  in  de  vorm  en  op de wijze  als  door  Nijwa 
gewenst, (heeft) verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat de wederpartij 
de benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
heeft verstrekt, komen voor rekening van de wederpartij.
5.3De  wederpartij  staat  in  voor  de  juistheid,  volledigheid  en 
betrouwbaarheid  van de  door  of  namens  hem  aan Nijwa verstrekte 
gegevens en informatie.
5.4De wederpartij  zal  strikte  geheimhouding  betrachten  omtrent  alle 
informatie die zij uit hoofde van enige overeenkomst of ander contact 
met Nijwa heeft verkregen en waarvan zij weet of behoort te begrijpen 
dat  deze vertrouwelijk  is  of  waarvan  de  bekendmaking  of  –wording 
Nijwa op welke wijze dan ook zou kunnen schaden.
5.5Nijwa is bevoegd gegevens van de wederpartij te verwerken in de 
zin van de Wet  Bescherming Persoonsgegevens en indien nodig  ter 
beschikking  te  stellen  van derden,  teneinde  de overeenkomst  uit  te 
voeren, de garantieverplichtingen jegens de wederpartij na te komen, 
optimale  service  te verlenen en de wederpartij  tijdig te voorzien van 
productinformatie  en van gepersonaliseerde aanbiedingen.  Indien de 
wederpartij aangeeft bezwaar te hebben tegen de verwerking van zijn 
gegevens  ten behoeve van direct  mailing,  worden de gegevens van 
deze wederpartij hiervoor niet aangewend. 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 
6.1Nijwa bepaalt  de wijze waarop en door welke personen met haar 
gesloten  overeenkomsten  worden  uitgevoerd,  en  neemt  daarbij 
eventueel  door  de  opdrachtgever  kenbaar  gemaakte  wensen  zoveel 
mogelijk in acht.
6.2Nijwa voert door haar gesloten overeenkomsten naar beste kunnen 
uit  en  zal  daarbij  de  benodigde  zorgvuldigheid  betrachten.  De 
verbintenissen  aan  de  zijde  van  Nijwa  voortvloeiend  uit  met  haar 
gesloten  overeenkomsten,  moeten  worden  beschouwd  als 
inspanningsverplichtingen,  tenzij  uit  de  tekst  van  de  overeenkomst 
nadrukkelijk anders blijkt. 
6.3Termijnen  waarbinnen  voor  Nijwa  uit  met  haar  gesloten 
overeenkomsten  voortvloeiende  verplichtingen  dienen  te  zijn 
nagekomen,  zijn  slechts  fatale  termijnen  indien  dat  schriftelijk  is 
overeengekomen.
6.4Overeenkomsten  kunnen  niet  worden  ontbonden  wegens 
termijnoverschrijding  aan  de  zijde  van  Nijwa,  tenzij  vaststaat  dat 
uitvoering blijvend onmogelijk is. 

Artikel 7. Prijzen
7.1De Nijwa opgegeven prijzen  zijn  netto  prijzen en luiden exclusief 
omzetbelasting en overige overheidslasten en/of lasten van derden en 
zijn  gebaseerd  op  de  op  het  tijdstip  van  het  sluiten  van  de 
overeenkomst  geldende  dagprijzen  en specificaties  en op  uitvoering 
van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
7.2Door Nijwa opgegeven prijzen  luiden in  Euro’s  tenzij  een andere 
valuta schriftelijk is overeengekomen. Eventuele koersverliezen zijn in 
dat geval voor risico van de wederpartij. 
7.3Nijwa behoudt zich het recht voor een prijsverhoging in rekening te 
brengen,  indien  na het  sluiten  van de overeenkomst  een verhoging 
optreedt in één of meer prijsbepalende factoren of wettelijke heffingen, 
waaronder arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen. Doet 
een prijsverhoging zich voor binnen drie maanden na het sluiten van de 
overeenkomst,  dan  is  de  wederpartij  bevoegd  de  overeenkomst  te 
ontbinden,  bij  aangetekende  brief  binnen  een  week  nadat  de 
prijsverhoging kenbaar is gemaakt. 
7.4Het voorgaande is onverkort van toepassing indien de wijziging in de 
prijsbepalende factoren het gevolg is van reeds bij tot stand komen van 
de overeenkomst te voorziene omstandigheden. 
7.5In  de  prijs  zijn,  tenzij  uitdrukkelijk  schriftelijk  anders  is 
overeengekomen,  niet  inbegrepen  eventuele  afleveringskosten, 
servicekosten en kosten voor verzending, etc. 
7.6Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen of wijzigingen van 
de overeenkomst  zijn voor rekening van de wederpartij  en geven de 
wederpartij niet de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
7.7Ontstaan kosten doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de 
uitvoeringen van de overeenkomst mogelijk te maken of doordat zich 
andere  omstandigheden  voordoen  die  aan  de  wederpartij  moeten 
worden toegerekend, dan worden deze aan de wederpartij in rekening 
gebracht.  

Artikel 8. Betaling
8.1Tenzij  in  de  overeenkomst  of  verderop  in  deze  algemene 
voorwaarden anders is  bepaald,  geschiedt betaling steeds binnen 30 
dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt  als een fatale termijn,  bij 
verstrijken  van welke  de wederpartij  in  verzuim is.  Verrekening  met 
vorderingen  die  de  wederpartij  op  Nijwa  stelt  te  hebben,  is  niet 
toegestaan. 
8.2Door  Nijwa  verzonden  facturen  worden  vermoed  de  door  de 
wederpartij  verschuldigde prijs  correct  weer te geven.  De wederpartij 
dient facturen van Nijwa direct bij ontvangst op juistheid te controleren 



en dient  eventuele onjuistheden per omgaande,  maar  in ieder geval 
binnen 8 werkdagen na ontvangst  schriftelijk  bij  Nijwa te melden. Bij 
gebreke van een tijdige melding wordt de door Nijwa verzonden factuur 
geacht correct te zijn. 
8.3Blijft  betaling  binnen  de  overeengekomen  termijn  uit,  dan  is  de 
wederpartij  de  wettelijke  handelsrente  ex.  artikel  6:119  a  BW 
verschuldigd, of de gewone wettelijke rente als deze hoger is, waarbij 
elk  gedeelte  van  een  maand  voor  een  volle  maand  zal  worden 
gerekend. Verder behoudt Nijwa zich alsdan het recht voor het door de 
wederpartij  verschuldigde  bedrag  met  15%  te  verhogen  met  een 
minimum  van € 250,--  terzake van incassokosten,  onverminderd het 
recht van Nijwa op vergoeding van werkelijk gemaakte incassokosten, 
kosten voor verkrijging van betaling in rechte en schadevergoeding. 
8.4Door  de  wederpartij  gedane  betalingen  strekken  steeds  ter 
voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter 
voldoening  van  de  vorderingen  uit  de  overeenkomst  die  het  langst 
opeisbaar zijn,  zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op 
een andere vordering ziet.
8.5Eventueel  overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de 
betalingen niet binnen de betalingstermijn zijn ontvangen.
8.6De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken 
in zaken of  om welke andere reden dan ook,  de nakoming van zijn 
betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek of 
de reden door Nijwa schriftelijk wordt erkend of geaccepteerd, in welk 
geval de wederpartij gerechtigd is een betaling van maximaal 15% van 
het verschuldigde bedrag op te schorten totdat het gebrek is hersteld of 
de reden voor de opschorting is weggenomen.
8.7Ingeval  van  liquidatie,  insolventie,  faillissement,  surséance  van 
betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering van of op de 
wederpartij  zijn  alle  vorderingen  van  Nijwa  op  deze  wederpartij,  uit 
welken hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.
8.8Nijwa is  te  allen tijde gerechtigd  vooruitbetaling te  verlangen van 
door  de  wederpartij  verschuldigde  bedragen of  te  verlangen  dat  de 
wederpartij zekerheid stelt voor de nakoming van al zijn verplichtingen. 
De wederpartij zal hieraan op eerste  verzoek van Nijwa medewerking 
verlenen.  De verlangde zekerheidstelling kan bestaan uit  afgifte  van 
een onvoorwaardelijke bankgarantie door een erkende bankinstelling, 
het verstrekken van een pandrecht of een borgtocht of het afgeven van 
een hoofdelijkheidsverklaring.

Artikel 9. Opschorting en retentierecht
9.1Nijwa  is  bevoegd  de  nakoming  van  haar  verplichtingen  op  te 
schorten  indien  de  wederpartij  niet  aan  één  of  meer  van  zijn 
verplichtingen  voldoet  dan  wel  indien  te  harer  kennis  gekomen 
omstandigheden haar goede grond geeft te vrezen dat de wederpartij 
zijn  verplichtingen  niet  zal  (kunnen)  nakomen,  tenzij  dwingend 
wetsbepalingen zich hiertegen verzetten.
9.2Nijwa is bevoegd het recht van retentie uit te oefenen op alle zaken 
van de wederpartij die zij in het kader van enige overeenkomst feitelijk 
onder zich heeft,  indien de wederpartij een verplichting uit enige met 
Nijwa gesloten overeenkomst  of  wegens onrechtmatige daad danwel 
uit de wet niet, niet tijdig, niet volledig of gebrekkig nakomt. Kosten die 
Nijwa maakt, in verband met de zorg voor de zaken die zij in verband 
met het voorgaande feitelijk onder zich heeft, zijn voor rekening van de 
wederpartij. 

Artikel 10. Beëindiging, ontbinding of wijziging van de 
overeenkomst
10.1Indien  de  wederpartij  ondanks  sommatie  niet,  niet  tijdig  of  niet 
behoorlijk,  voldoet  aan een (betalings-)verplichting  voortvloeiende  uit 
enige  met  Nijwa  gesloten  overeenkomst,  alsmede  ingeval  van 
opschorting van een betaling, (aanvraag van) surseance van betaling, 
faillissement,  ondercuratelestelling,  schuldsanering  of  liquidatie  van 
dan wel beslaglegging ten laste van de wederpartij, of verplaatsing van 
de zetel of woonplaats van de wederpartij naar het buitenland, is Nijwa 
bevoegd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
de overeenkomst of een gedeelte daarvan te beëindigen of ontbinden. 
10.2Nijwa  is  bevoegd  de  overeenkomst  terstond  te  beëindigen, 
ontbinden  of  aan  te  passen  indien  de  wederpartij  Nijwa  voor  het 
aangaan van de overeenkomst  niet  of  onjuist  heeft  geïnformeerd  of 
indien Nijwa tijdens de duur van de overeenkomst blijkt van het bestaan 
van  omstandigheden  die  van  dien  aard  zijn  dat  van  haar  niet  kan 
worden verlangd dat zij de overeenkomst voortzet.
10.3Alle vorderingen die Nijwa op het moment van beëindiging van de 
overeenkomst  op grond van de vorige twee leden op de wederpartij 
heeft of nog zal verkrijgen, worden terstond en ten volle opeisbaar.
10.4De wederpartij  is  aansprakelijk  voor door Nijwa geleden schade 
indien  tengevolge  van  een van  de  oorzaken  genoemd  in  de  vorige 
leden  ontbinding  in  plaats  van  nakoming  van  de  overeenkomst  zal 
plaatsvinden. Indien de wederpartij door ontbinding een voordeel geniet 
dat  hij  bij  behoorlijke  nakoming  niet  zou  hebben  gehad,  komt  dit 
voordeel aan Nijwa toe, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 11. Overmacht
11.1Indien overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of 
verhindert, is Nijwa bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat 
dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft. 
11.2Onder overmacht aan de zijde van Nijwa wordt onder meer, maar 
niet  uitsluitend  begrepen  elke  omstandigheid  waardoor  de  normale 
uitvoering  van  de  overeenkomst  wordt  verhinderd,  die  niet  door 
toedoen  van Nijwa is  ontstaan.  Hieronder  worden in  ieder  geval  de 
navolgende  situaties  begrepen:  de  productie  of  toelevering  van  een 
bepaalde zaak is vertraagd of wordt gestaakt,  verlies, beschadiging of 
vertraging  tijdens  transport,  ziekteverzuim van het  personeel,  acties  of 
maatregelen  bij  of  van de douane,  waaronder  (tijdelijke)  afsluiting  van 
bepaalde geografische gebieden,  brand,  diefstal  en ander storingen bij 
Nijwa of bij haar leverancier.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1Nijwa is in geen geval aansprakelijk voor schade, tenzij deze het 
gevolg is van opzet of grove schuld van Nijwa, haar leidinggevenden of 
ondergeschikten.
12.2Indien  Nijwa,  ondanks  de  vorige  bepaling,  moet  worden geacht 
aansprakelijk  te zijn voor schade die niet  het gevolg is van opzet  of 
grove schuld van haar, haar leidinggevenden of ondergeschikten, dan 
is  haar  aansprakelijkheid  beperkt  tot  directe  schade  aan  zaken  of 
personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of 
andere  gevolgschade,  daaronder  begrepen  derving  van  winst  of 
inkomsten. 
12.3De aansprakelijkheid van Nijwa is in dat geval voorts beperkt tot de 
prijs van de overeenkomst tussen Nijwa en de wederpartij waaruit de 
aansprakelijkheid  voortvloeit.  Indien  de  aansprakelijkheid  niet 
voortvloeit  uit  een overeenkomst,  maar  wel  verband houdt  met  een 
voertuig  is  de  aansprakelijkheid  van Nijwa beperkt  tot  maximaal  de 
dagwaarde van het betreffende voertuig. 
12.4Indien de voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid van 
Nijwa in een bepaalde situatie niet van toepassing zijn en dit is komen 
vast  te  staan  bij  een  in  kracht  van gewijsde  gegaan  vonnis,  is  de 
aansprakelijkheid  van  Nijwa  beperkt  tot  de  schade  die  door  de 
verzekeraar van Nijwa wordt  vergoed, dan wel, indien Nijwa voor de 
bewuste schade niet verzekerd is, tot de schade die zou zijn vergoed 
indien Nijwa de in de branche voor de betreffende schade gebruikelijke 
verzekering zou hebben afgesloten.
12.5De wederpartij vrijwaart Nijwa terzake van alle aanspraken van op 
welke wijze dan ook met  haar verbonden derden tot  vergoeding van 
schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van Nijwa in 
deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten.
12.6Nijwa verzekert het risico van verlies of beschadiging van zaken 
van de wederpartij, die zij onder zich heeft. Nijwa is niet aansprakelijk 
voor schade aan door de wederpartij  aan haar overhandigde zaken, 
ongeacht de oorzaak van de schade, voorzover deze schade niet door 
de verzekeraar van Nijwa wordt vergoed. 
12.7Indien schade is veroorzaakt door of verband houdt met zaken of 
diensten  die  Nijwa  van  derden  betrekt  of  heeft  betrokken,  is  de 
aansprakelijkheid  van  Nijwa,  onverminderd  het  voorgaande,  voorts 
beperkt  tot  datgene  waarvoor  de  betrokken  derde  jegens  Nijwa 
aansprakelijk is. 
12.8Nijwa is niet gehouden de wederpartij vervangend vervoer aan te 
bieden of het transport van het vervoerde te verzorgen, noch heeft de 
wederpartij recht op vergoeding vankosten van vervangend vervoer.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 
13.1Nijwa  is  exclusief  gerechtigd  tot  alle  intellectuele 
eigendomsrechten  met  betrekking  tot  door  haar  voor  zichzelf,  voor 
derden of in opdracht van derden of door derden in opdracht van Nijwa 
ontwikkelde zaken, ideeën, systemen, systeemontwerpen, werkwijzen, 
adviezen, (model)contracten, etc. 
13.2De  wederpartij  staat  ervoor  in  dat  de  door  hem  aan  Nijwa 
verstrekte  zaken,  gegevens,  gegevensdragers,  informatie  etc.  geen 
inbreuk  maken  op  intellectuele  eigendomsrechten  van  derden  en 
vrijwaart  Nijwa  voor  aanspraken  van  derden  wegens  inbreuken  op 
intellectuele  eigendomsrechten  gemaakt  bij  of  in  verband  met  de 
uitvoering van enige overeenkomst met de wederpartij. 

Artikel 14. Overdracht
14.1De  wederpartij  zal  de  rechten  en  verplichtingen  die  voor  hem 
voortvloeien uit enige overeenkomst met Nijwa noch gezamenlijk, noch 
afzonderlijk  aan  een  derde  overdragen,  zonder  voorafgaande 
toestemming  van  Nijwa.  Nijwa  is  bevoegd  aan  haar  toestemming 
voorwaarden te verbinden.
14.2Nijwa behoudt zich het recht voor de voor haar uit overeenkomsten 
met  de  wederpartij  voortvloeiende  rechten  en  verplichtingen 
gezamenlijk  dan  wel  afzonderlijk  aan  derden  over  te  dragen.  Waar 
nodig  geeft  de  wederpartij  Nijwa  hiertoe  bij  voorbaat  toestemming. 
Nijwa of degene aan wie Nijwa rechten of verplichtingen overdraagt zal 
de wederpartij daarvan achteraf in kennis stellen.



Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1De  bepalingen  van  het  Weens  Koopverdrag  zijn  niet  van 
toepassing op overeenkomsten  met  Nijwa,  evenmin  als  toekomstige 
internationale regelingen inzake koop van roerende zaken, waarvan de 
werking door partijen kan worden uitgesloten.
15.2Op  alle  overeenkomsten,  waarop  deze  algemene  voorwaarden 
geheel  of  gedeeltelijk  van  toepassing  zijn,  is  Nederlands  recht  van 
toepassing.
15.3Alle  geschillen  voortvloeiende  uit  of  samenhangende  met 
overeenkomsten  met  Nijwa  worden,  uitsluitend  voorgelegd  aan  het 
bevoegde gerecht in het arrondissement  van de vestigingsplaats  van 
Nijwa,  tenzij  hiervan  in  de  navolgende  bepalingen  of  in  de 
overeenkomst vanaf wordt geweken.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

A. VERKOOP EN LEVERING

Artikel 16. Levering
16.1Levertijden worden in onderling overleg bepaald. Nijwa zal zich er 
steeds  voor  inspannen  verkochte  zaken  binnen  de  afgesproken 
levertijd te leveren, slaagt zij hier, door welke oorzaak ook, niet in, dan 
zal Nijwa ervoor zorgdragen dat de levering binnen een redelijke termijn 
alsnog plaatsvindt. 
16.2Tenzij   anders  overeengekomen  haalt  de  wederpartij  te  leveren 
zaken  op  bij  (de  vestiging  van)  Nijwa  (waarbij  de  wederpartij  zijn 
bestelling heeft geplaatst).
16.3De wederpartij  is  gehouden de te leveren zaak of  zaken op het 
overeengekomen  afleveringstijdstip  in  ontvangst  te  nemen.  Haalt  de 
wederpartij de zaken niet op de afgesproken tijd op, dan zijn alle kosten 
en  schade  die  hieruit  voortvloeien  (waaronder  opslag-  en 
stallingkosten) voor rekening van de wederpartij.
16.4Haalt  de wederpartij  de te leveren zaken,  na hiertoe twee maal 
schriftelijk  te zijn aangemaand,  niet  af  binnen de hem in de tweede 
aanmaning gestelde redelijke termijn,  dan geeft  de wederpartij  Nijwa 
hierbij toestemming de zaken aan een derde te verkopen en de prijs die 
deze verkoop oplevert aan te wenden ter dekking van de kosten van 
opslag en de koopprijs van de zaken. De wederpartij blijft in dat geval 
gehouden de schade van Nijwa te vergoeden. 

Artikel 17. Risico en eigendomsvoorbehoud
17.1Het risico van de verkochte zaken gaat over op de wederpartij op 
het moment van levering. In geval van verkoop van een voertuig is de 
wederpartij  verplicht  het  voertuig  vanaf  het  moment  van levering  te 
verzekeren.
17.2De  eigendom  van  de  verkochte  zaken  gaat  eerst  over  op  de 
wederpartij na levering van de zaken en volledige voldoening van de 
koopprijs  en  al  het  overige  dat  de  wederpartij  uit  hoofde  van  de 
overeenkomst aan Nijwa verschuldigd is.
17.3Gedurende  de  periode  dat  de  eigendom  van  een  zaak 
overeenkomstig  het  bepaalde  in  lid  2 van dit  artikel  nog niet  op de 
wederpartij is overgegaan, maar levering al heeft plaatsgevonden, dient 
de wederpartij het voertuig W.A. + casco verzekerd te houden en is het 
hem  niet  toegestaan  het  voertuig  te  vervreemden,  bezwaren, 
verpanden, verhuren, uit te lenen, op enige ander wijze aan derden ter 
beschikking te stellen of tot zekerheid aan derden over te dragen. De 
wederpartij  vrijwaart  Nijwa  gedurende  voornoemde  periode  voor 
aanspraken van derden op of in verband met het voertuig.
17.4Indien een zaak in weerwil van het vorige lid aan een derde wordt 
verkocht, zal de vordering die uit hoofde van deze verkoop op de derde 
ontstaat,  bij  voorbaat  stil  worden verpand aan Nijwa en verplicht  de 
wederpartij zich hierbij aan de registratie van die verpanding mede te 
werken. Indien een door Nijwa verkochte en geleverde zaak, waarvan 
de  eigendom  nog  door  Nijwa  is  voorbehouden,  door  natrekking, 
vermenging of zaaksvorming eigendom wordt van de wederpartij wordt 
er reeds nu een pandrecht  gevestigd ten behoeve van Nijwa op de 
zaak  waarvan  de  verkochte  en  geleverde  zaak  bestanddeel  of 
onderdeel is gaan vormen. 
17.5Gedurende  de  periode  van  het  eigendomsvoorbehoud  is  de 
wederpartij gehouden de zaken op eerste verzoek van Nijwa in goede 
staat aan haar te retourneren. Indien de wederpartij tekortschiet in de 
nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Nijwa of indien Nijwa 
goede grond heeft  te vrezen dat de wederpartij in zijn verplichtingen 
tekort zal schieten, is Nijwa gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken terug te nemen.
17.6De  wederpartij  is  gehouden  onder  eigendomsvoorbehoud 
afgeleverde zaken  met  de  nodige  zorgvuldigheid  en  als  herkenbaar 
eigendom  van  Nijwa  te  bewaren.  

Artikel 18. Prijzen en betaling
18.1In aanvulling op de algemene bepalingen over prijzen geldt voor 
verkoopprijzen dat zij zijn gebaseerd op levering af vestiging.
18.2Betaling dient direct bij aflevering plaats te vinden.

Artikel 19. Garantie en reclame 
19.1De  verkochte  zaken  bevatten  slechts  die  bijzondere 
eigenschappen die in de overeenkomst  uitdrukkelijk zijn omschreven. 
Tenzij  in  de  overeenkomst  melding  wordt  gemaakt  van  bepaalde 
bijzondere eigenschappen,  accessoires  of  extra’s  kan de wederpartij 
slechts  aanspraak  maken  op  een  hoedanigheid  van  de  verkochte 
zaken  die  in  overeenstemming  is  met  hetgeen  in  de  branche 
gebruikelijk is. 
19.2Indien  de  fabrikant,  importeur  of  toeleverancier  van  Nijwa 
modificaties of (constructie) wijzigingen aan een product aanbrengt, is 
Nijwa bevoegd het gewijzigde product te leveren, mits het gewijzigde 
product ten minste dezelfde normale gebruikseigenschappen bezit als 
het  oorspronkelijke  product,  alsmede  de  bijzondere 
gebruikseigenschappen,  indien  en  voorzover  schriftelijk  met  de 
wederpartij overeengekomen. 
19.3Op nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires zijn uitsluitend 
de garanties van toepassing zoals deze door de fabrikant, importeur en 
overige toeleveranciers worden verstrekt.
19.4Op gebruikte voertuigen wordt uitsluitend garantie verstrekt indien, 
voorzover en voor de duur in de overeenkomst bepaald. Op gebruikte 
onderdelen en accessoires wordt geen garantie verstrekt.
19.5De  garantie  vervalt  indien  Nijwa  niet  in  de  gelegenheid  wordt 
gesteld  geconstateerde  gebreken  tijdig  te  verhelpen,  de  wederpartij 
derden zonder schriftelijke toestemming van Nijwa dan wel onkundige 
derden werkzaamheden heeft  laten verrichten aan het verkochte,  de 
verkochte zaken oneigenlijk worden gebruikt (hieronder wordt onder meer 
verstaan  gebruik  voor  andere  dan  normale  gebruiksdoeleinden, 
overbelading,  gebruik  van  verkeerde  brandstoffen  of  oliën,  ander 
onderhoud dan door Nijwa of de fabrikant van de zaak voorgeschreven, 
ondeskundige besturing of gebruik) en indien door of in opdracht van de 
wederpartij  wijzigingen aan het voertuig zijn aangebracht,  tenzij  één en 
ander  is  geschied  volledig  conform  een  door  ons  schriftelijk  gegeven 
advies of na van ons verkregen schriftelijke toestemming.  
19.6De op basis  van dit  artikel  uitgevoerde garantiewerkzaamheden 
worden  onder  dezelfde  voorwaarden  wederom  gegarandeerd.  Van 
garantie  zijn  uitgesloten  noodreparaties,  gebreken  in  materialen  of 
onderdelen  niet  zijnde  standaardmaterialen  of  –onderdelen  die  op 
verzoek van de wederpartij zijn aangebracht of die door de wederpartij 
ter beschikking zijn gesteld,  gebreken die het gevolg zijn van door de 
wederpartij ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies, 
werkwijzen  of  gegeven  adviezen  alsmede  in  de  branche  toelaatbaar 
geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur of kwaliteit van de laklaag.
19.7De  wederpartij  is  gehouden  het  gekochte  direct  bij  levering  op 
gebreken  te  controleren.  Gebreken  dienen  onverwijld,  maar  in  ieder 
geval binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan 
Nijwa.  De  wederpartij  dient  nauwkeurig  opgave  te  doen  van  de 
geconstateerde gebreken en dient Nijwa onverwijld in de gelegenheid 
te stellen de gebreken te onderzoeken en eventueel verhelpen op de 
plaats  van  levering.  Wordt  Nijwa  niet  onverwijld  in  de  gelegenheid 
gesteld gebreken te onderzoeken of verhelpen, dan is geen reclamatie 
ten aanzien van deze gebreken mogelijk.
19.8Indien  het  in  redelijkheid  niet  mogelijk  is  het  gebrek  binnen  de 
bovenvermelde  termijn  te  ontdekken,  dient  de wederpartij  onverwijld 
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk 
bij Nijwa te reclameren. Ter zake van gebreken die na afloop van de 
garantietermijn of, indien dit later is, na afloop van één jaar na levering 
worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd. 
19.9Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil  in 
kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering 
van  (garantie)werkzaamheden,  kunnen  geen  grond voor reclamaties 
opleveren.
19.10Zaken  die  op  verzoek  van  de  wederpartij  op  maat  worden 
gemaakt,  kunnen  niet  worden  geretourneerd,  tenzij  Nijwa  daarmee 
schriftelijk  akkoord  gaat.  Nijwa  heeft  in  dat  geval  het  recht  om 
retourkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
19.11Reclamaties met betrekking tot bepaalde zaken of met betrekking 
tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichting van de wederpartij 
met betrekking tot andere zaken of onderdelen van de overeenkomst 
onverlet. Ingeval Nijwa (onderdelen van) een zaak vervangt, wordt zij 
eigenaar  van  de  vervangen  (oude)  zaak.  Vervangen  onderdelen 
worden  uitsluitend  aan  de  wederpartij  geretourneerd  indien  dit 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 
19.12Reclames worden niet gehonoreerd als de zaken zijn verwerkt of 
zolang de wederpartij opeisbare (betalings-)verplichtingen jegens Nijwa 
niet is nagekomen.

Artikel 20. Verkoop met inruil
20.1Indien partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij een zaak 
koopt tegen inruil van een (gebruikte) zaak, zal deze gedurende de tijd 
dat hij in afwachting is van de levering van de gekochte zaak, de in te 
ruilen zaak mogen gebruiken en rust op hem de verplichting als een 
goed huisvader voor de zaak zorg te dragen. Gedurende deze periode 
is het risico van de in te ruilen zaak voor de wederpartij en komen alle 



kosten verband houdende met de zaak voor diens rekening.
20.2Indien  de  in  te  ruilen  zaak  naar  het  oordeel  van  Nijwa op  het 
moment dat zij de feitelijke beschikking over de zaak krijgt, niet meer in 
dezelfde staat verkeert als op het moment van het tot stand komen van 
de overeenkomst, is Nijwa bevoegd de inruil te weigeren en voldoening 
van de volledige koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in 
te ruilen voertuig opnieuw te (laten) taxeren en de volledige koopprijs 
slechts te verminderen met de waarde op dat moment in plaats van 
met  de waarde  die  de zaak  had op het  moment  van het  tot  stand 
komen van de overeenkomst. De kosten van taxatie komen in dat geval 
voor rekening van de wederpartij.
20.3Indien  de  in  te  ruilen  zaak  gebreken  vertoont  die  eerst 
geconstateerd  konden  worden  na de  feitelijke  terbeschikkingstelling, 
zijn de kosten van herstel van deze gebreken, dan wel de vermindering 
van de taxatiewaarde (dit ter keuze van Nijwa) voor rekening van de 
wederpartij. 
20.4De in te ruilen zaak wordt eigendom van Nijwa op het moment dat 
de feitelijke beschikking over dit voertuig door haar wordt verkregen.

B. ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN

Artikel 21. Uitvoering van werkzaamheden
21.1Nijwa zal tijdens de uitvoering van werkzaamheden als een goed 
huisvader zorgdragen voor het  voertuig waaraan de werkzaamheden 
worden  verricht.  De  werkzaamheden  bestaan  uit  de  in  het  contract 
vermelde werkzaamheden aan het voertuig. 
21.2Indien het object is uitgerust met een PTO-installatie of een Volvo 
Engine Brake dient de wederpartij Nijwa hiervan voor het sluiten van de 
overeenkomst in kennis te stellen en dient hiervan melding te worden 
gemaakt in de overeenkomst.
21.3Bij uitvoering van reparatiewerkzaamheden wordt uitgegaan van de 
klachten  die  door  de  wederpartij  worden  aangegeven.  Indien  geen 
duidelijke omschrijving van klachten aanwezig is, worden de door Nijwa 
geconstateerde gebreken hersteld.  Het oordeel van Nijwa omtrent de 
noodzaak van het uitvoeren van werkzaamheden is bindend voor de 
wederpartij.
21.4De termijn  waarbinnen  werkzaamheden  worden  uitgevoerd,  kan 
slechts bij benadering worden aangegeven. Zodra Nijwa reden heeft te 
vermoeden  dat  de  werkzaamheden  niet  kunnen  worden  uitgevoerd 
binnen de aangegeven termijn, wordt de wederpartij hiervan in kennis 
gesteld onder opgave van de verwachte nieuwe opleveringsdatum.
21.5Indien Nijwa onderdelen van een product vervangt of een product 
volledig  vervangt,  wordt  Nijwa eigenaar  van het  vervangen product. 
Vervangen  onderdelen  en  materialen  worden  uitsluitend  aan  de 
wederpartij  ter  beschikking  gesteld  indien  dit  schriftelijk  is 
overeengekomen. 
21.6Uitgesloten van reparatie en onderhoud zijn  werkzaamheden die 
het  gevolg  zijn  van  nalatigheid  aan  de  zijde  van  de  wederpartij  of 
oneigenlijk gebruik van het object. Hieronder wordt in ieder geval, maar 
niet uitsluitend verstaan:
a. gebruik  voor  andere  dan  de  overeengekomen 

gebruiksdoeleinden;
b. onjuiste belading of overbelading (weeg- en vrachtbrieven worden 

op eerste verzoek van Nijwa overgelegd);
c. gebruik  van  verkeerde  (toevoegingen  aan)  brandstoffen,  oliën 

e.d.;

d. ondeskundige besturing of gebruik;
21.7Tenzij  in de overeenkomst  uitdrukkelijk  anders is  bepaald vallen 
onder het reparatie- en onderhoudscontract niet de kosten van: 
a. reparaties  ten  gevolge  van  van  buitenaf  komende  oorzaken, 

zoals  aanrijdingschades,  verkeersongevallen,  brand,  diefstal, 
verlies  van  onderdelen,  blikseminslag,  roestvorming  en 
constructiefouten en aan chroomwerk, glas, cabine-afwerking en 
lakschade ontstaan door steenslag of beschadigingen;

b. reparaties  aan  of  ten  gevolge  van  niet  af-fabriek  geleverde 
standaard uitrusting, zoals accessoires, radio, mistlampen, etc.;

c. reparaties  en  onderhoud  aan  de  opbouw,  van  de  PTO,  Volvo 
Engine  Brake,  standkachel,  retarder, 
aanhangwagen(onderbouw)koppeling,  koppelschotel,  kort 
koppelsysteem, koelmachine, laadklep of laadklepaccu; 

d. reparaties,  onderhoud  en  vervanging  van  de  banden,  accu’s, 
gloeilampen, zekeringen, ruitenwisserbladen, cabinebekleding en 
stoelen;

e. herstelwerkzaamheden  aan  het  chassis  ten  gevolge  van 
gebreken aan de opbouw;

f. het  tussen  twee  verversingen  op  peil  houden  van  olie, 
koelvloeistof en antivriesmiddel;

g. door  Nijwa,  derden  of  dealer  gemaakte  hogere  kosten  van 
reparaties  in  het  buitenland ten  opzichte  van de in  Nederland 
geldende tarieven tenzij de reparatie verricht wordt in een land 
dat binnen de buitenlanddekking van het contract valt;

h. geheven belastingen op reparaties in niet EU-landen;
i. overwerk  inzake reparaties  of  onderhoud ten  behoeve  van de 

wederpartij;
j. berging of repatriëring en van starthulp onderweg;
k. door Nijwa of derden ten behoeve van de wederpartij gemaakte 

reis- en verblijfkosten
21.8De wederpartij verplicht zich reparatie en onderhoud aan het object 
te  laten  uitvoeren  volgens  het  door  Nijwa  voorgeschreven 
onderhoudsschema bij een vestiging van Nijwa. Voor het uitvoeren van 
onderhoud  dient  de  wederpartij  het  object  tenminste  eenmaal  per 
service interval, zoals op het contract staat vermeld, aan Nijwa aan te 
bieden op een in overleg met Nijwa vast te stellen tijdstip.
21.9Ingeval een reparatie of onderhoud in een andere werkplaats dan 
die  van  Nijwa  noodzakelijk  is,  zal  dat  slechts  mogen  gebeuren  na 
toestemming van Nijwa. Nijwa zal in dit geval de door de wederpartij 
betaalde kosten vergoeden mits en voorzover deze betrekking hebben 
op  werkzaamheden  die  vallen  onder  het  reparatie-  en 
onderhoudscontract.  Vergoeding  zal  geschieden  op  basis  van  de 
prijzen zoals deze op dat  moment  gelden bij  Nijwa maar zullen niet 
meer bedragen dan de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 22. Verplichtingen van de wederpartij
22.1De wederpartij zal het voertuig zorgvuldig en op vakkundige wijze 
(doen) gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het object 
overeenkomstig  de technische specificaties  geschikt  is en zal ervoor 
zorgdragen dat het niet wordt gebruikt voor het geven van rijlessen of 
het houden van wedstrijden en snelheidsproeven. De wederpartij dient 
ervoor  te  zorgen  dat  er  steeds  voldoende  olie,  koelvloeistof  en 
antivriesmiddel  in  de  daarvoor  bestemde  ruimten  in  het  voertuig 
aanwezig zijn,  dient de bandenspanning op peil  te houden en indien 
nodig de wielmoeren na te trekken.
22.2Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijwa is het de 
wederpartij  niet  toegestaan het object  te verhuren, uit  te lenen of  te 
gebruiken buiten het overeengekomen inzetgebied.
22.3De  wederpartij  is  verplicht  alle  werkzaamheden  die  buiten  het 
kader van het reparatie- en onderhoudscontract aan het object moeten 
worden verricht door Nijwa  te laten uitvoeren.
22.4De wederpartij  dient  er  op  toe  te  zien dat  bestuurders  van het 
object de deskundigheid en lichamelijke en geestelijke conditie bezitten 
die  voor  het  zorgvuldig  besturen  van het  voertuig  noodzakelijk  zijn. 
Indien  een  bestuurder  het  voertuig  ondeskundig  of  onzorgvuldig 
behandelt,  dient  de wederpartij  op eerste verzoek van Nijwa zorg te 
dragen  voor  de  vervanging  van  de  desbetreffende  bestuurder,  bij 
gebreke waarvan Nijwa bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 23. Prijzen en indexering
23.1Tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen  zijn  de 
werkplaatstarieven  exclusief  kosten  van  materialen,  onderdelen  en 
kosten van derden. 
23.2Het tussen partijen overeengekomen maandbedrag is gebaseerd 
op 1/12e deel van het bij  het aangaan van de overeenkomst  door de 
wederpartij  opgegeven  jaarkilometrage  en  eventuele  PTO-draaiuren 
per jaar, vermenigvuldigd met de kilometerprijs en PTO-draaiurenprijs, 
zoals in de overeenkomst  vermeld. Indien de wederpartij het voertuig 
om enigerlei reden niet kan gebruiken komt dit voor haar risico en heeft 
dit geen invloed op haar betalingsverplichting.
23.3De wederpartij machtigt Nijwa, tot wederopzegging, om telkens 14 
dagen na de factuurdatum, de verschuldigde bedragen af te schrijven 
van het opgegeven rekeningnummer. De wederpartij verplicht zich zorg 
te dragen voor een toereikend saldo op deze rekening. Nijwa is  niet 
verplicht  van  de  machtiging  gebruik  te  maken  en  kan  van  de 
wederpartij  verlangen dat de maandbedragen op andere wijze zullen 
worden voldaan. 
23.423.4 Nijwa is gerechtigd, indien zij daartoe gezien de prijsstijging in 
het voorafgaande jaar aanleiding ziet, de overeengekomen prijzen voor 
alle overeenkomsten met een looptijd langer dan drie maanden aan te 
passen. Zij zal de wederpartij schriftelijk van de gewijzigde prijzen op 
de hoogte stellen. 

Artikel 24. Meer en minder kilometers of PTO-draaiuren
24.1Nijwa zal de wederpartij eenmaal per jaar verzoeken een opgave te 
doen van de kilometerstand van het voertuig.  Verrekening van meer 
gereden  kilometers  zal  geschieden  aan  de  hand  van  de 
kilometeropgave van de wederpartij. Minder gereden kilometers worden 
niet verrekend.
24.2Indien Nijwa van oordeel  is  dat  de wederpartij  op enig moment 
significant  meer  of  minder  kilometers  heeft  gereden  dan  het 
overeengekomen  kilometrage  is  Nijwa bevoegd  het  contract  aan te 
passen.
24.3Indien  het  voertuig  is  voorzien  van  een  PTO-installatie  zal 
afrekening  over  het  werkelijke  aantal  draaiuren  plaatsvinden  op  de 
wijze  zoals  geld  voor  meer  en  minder  kilometers.  Afrekening  vindt 
plaats  met  behulp  van  een  voor  rekening  van  de  wederpartij 



aangebrachte  urenteller  die  automatisch  ingeschakeld  wordt  als  de 
PTO werkt.
24.4Om controle van de gereden kilometers en de toerentallen mogelijk 
te maken dient het voertuig voor rekening van de wederpartij te zijn 
uitgerust met een goed werkende uren-, kilometer- of naafteller en een 
goed werkende, registrerende tachograaf waarvan de schijven of data 
op  eerste  verzoek  van  Nijwa  aan  Nijwa  ter  inzage  zullen  worden 
gegeven. De kosten van deze tachograafschijven of printerrollen zijn 
voor rekening van de wederpartij. Een defect aan de tachograaf, uren-, 
kilometer- of naafteller dient zo spoedig mogelijk  door de wederpartij 
aan Nijwa te worden gemeld en onverwijld te worden hersteld.

Artikel 25. Inspectie
25.1Nijwa is te allen tijde bevoegd het voertuig te (laten) inspecteren en 
daartoe de plaatst(en) waar het voertuig zich bevindt te betreden. De 
wederpartij zal ervoor zorgdragen dat Nijwa of diens gemachtigde deze 
plaats(en) kan betreden.
25.2In  verband  met  het  uitvoeren  van  controle  zal  het  voertuig  op 
eerste  verzoek  van  Nijwa voor  rekening  van  de  wederpartij  worden 
uitgerust met een blokteller.

Artikel 26. Garantie
26.1In  afwijking  van  enige  overeengekomen  garantie  is  de  garantie 
voor werkzaamheden die Nijwa in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst  door  een  derde heeft  laten  uitvoeren,  beperkt  tot  de 
garantie die Nijwa van deze derde verkrijgt.
26.2Indien  zich  binnen  een  overeengekomen  garantietermijn  en  –
kilometers een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden voordoet, zal 
Nijwa de werkzaamheden voor haar rekening opnieuw uitvoeren. De in 
verband  met  het  uitvoeren  van  deze  garantiewerkzaamheden  door 
Nijwa  te  maken  reis-  of  transportkosten  zijn  voor  rekening  van  de 
wederpartij.  Is  het  uitvoeren  van  garantiewerkzaamheden  naar  het 
oordeel  van  Nijwa  niet  (meer)  mogelijk  of  zinvol,  dan  heeft  de 
wederpartij  recht  op  een  daarvoor  in  de  plaats  tredende  redelijke 
schadevergoeding  tot  maximaal  het  factuurbedrag  van  de 
oorspronkelijke niet goed uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 27. Aansprakelijkheid en reclame
27.1In  aanvulling  op  de  algemene  bepalingen  terzake  van 
aansprakelijkheid geldt dat Nijwa nimmer aansprakelijk is voor schade 
veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de zaken die niet 
het  onderwerp  vormen  van  een  reparatie-  en  servicecontract, 
werkzaamheden die niet tot de normale werkzaamheden behoren of die 
door  Nijwa  bij  wijze  van  service  op  uitdrukkelijk  verzoek  van  de 
wederpartij  worden  verricht.  Dergelijke  werkzaamheden  geschieden 
voor rekening en risico van de wederpartij. 
27.2Aansprakelijkheid  van  Nijwa  in  verband  met  verrichte 
werkzaamheden is in alle gevallen beperkt tot schade aan het voertuig 
waaraan  de  werkzaamheden  zijn  verricht  en  enige 
schadevergoedingsverplichting  van Nijwa is  beperkt  tot  maximaal  de 
dagwaarde van het desbetreffende voertuig.
27.3Reclamaties met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de 
verplichting van de wederpartij met betrekking tot  andere onderdelen 
van de overeenkomst onverlet. 

Artikel 28. Geschillenregeling
28.1In  afwijking  van  de  algemene  geschillenregeling  geldt  voor 
reparatie- en onderhoudscontracten de navolgende geschillenregeling. 
In geval van een verschil van mening over de oorzaak van een defect, 
zal  door  Nijwa  een  bindend  advies  worden  gevraagd  aan  een 
commissie van drie deskundigen, te weten: een expert van de Bovag, 
een  expert  van  een  vervoersorganisatie  waarbij  de  wederpartij  is 
aangesloten en een expert  van de Technische Dienst  van Nijwa. De 
kosten van dit advies zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde 
partij.
28.2Alle andere geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door 
een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding 
van  de  overeenkomst  of  overeenkomsten  die  hieruit  voortvloeien 
tussen  partijen  zullen  ontstaan,  worden  ter  keuze  van  Nijwa  hetzij 
voorgelegd aan de  bevoegde rechter  in  het  arrondissement  van  de 
vestigingsplaats  van Nijwa,  hetzij  onderworpen aan  het  oordeel  van 
arbiters, benoemd en uitspraak doende overeenkomstig het Reglement 
van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
28.3De arbitrage zal plaatsvinden in de vestigingsplaats van Nijwa, in 
de Nederlandse taal en het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters.

Artikel 29. Schadetaxatie
29.1Indien  Nijwa  in  opdracht  van  de  wederpartij  een  schadetaxatie 
verricht,  is  de  wederpartij  verplicht  alle  daarmee  verband houdende 
kosten te voldoen tenzij de wederpartij Nijwa vervolgens opdracht geeft 
tot herstel van de getaxeerde schade of naar aanleiding van de taxatie 
een nieuw voertuig bestelt bij Nijwa.

C. VERHUUR

Artikel 30. Gebruik van het gehuurde
30.1De wederpartij dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te 
gaan  en  ervoor  te  zorgen  dat  het  voertuig  overeenkomstig  zijn 
bestemming wordt gebruikt.
30.2Alleen personen die in de huurovereenkomst  als bestuurder zijn 
aangeduid, mogen het voertuig besturen. De wederpartij staat ervoor in 
dat  alle  bestuurders  beschikken  over  de  bevoegdheid  en  de 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het 
voertuig vereist is.
30.3Het is wederpartij niet toegestaan het voertuig weder te verhuren of 
buiten  de landsgrenzen van Nederland te  brengen,  anders dan met 
schriftelijke toestemming van Nijwa. De wederpartij dient er zelf voor 
zorg  te  dragen  dat  het  object  de  in  het  land  van  gebruik  vereiste 
nummerplaten draagt.
30.4Indien de auto uit  het bezit van de wederpartij geraakt,  dient hij 
Nijwa daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
30.5Het is de wederpartij niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig 
mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig 
wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te 
houden.
30.6De wederpartij dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het 
vereiste niveau te (laten)  houden,  dient  het  voertuig  overeenkomstig 
het serviceschema van het voertuig voor onderhoud aan te bieden en 
dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
30.7In  geval  van  schade  of  gebrek  aan  het  voertuig,  is  het  de 
wederpartij  niet  toegestaan het  voertuig te gebruiken indien dat  kan 
leiden  tot  verergering  van  de  schade  of  van  het  gebrek,  of  tot 
vermindering van de verkeersveiligheid.
30.8Indien  zich  een  gebeurtenis  voordoet  waaruit  schade  kan 
voortvloeien,  is  wederpartij  verplicht  Nijwa  hiervan  onmiddellijk 
telefonisch in kennis te stellen, alle instructies van Nijwa op te volgen, 
de politie  ter plaatse  te waarschuwen,  gevraagd en ongevraagd alle 
inlichtingen  en  alle  bescheiden  die  op  de  gebeurtenis  betrekking 
hebben aan Nijwa of aan haar verzekeraar te verstrekken, binnen 48 
uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan 
Nijwa te overleggen, zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te 
onthouden, het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen 
het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben, Nijwa 
en door Nijwa aangewezen personen alle gevraagde medewerking te 
verlenen  ter  verkrijging  van  schadevergoeding  van  derden  of  ten 
verwere tegen aanspraken van derden.
30.9De wederpartij  is verplicht de verplichtingen en verboden van dit 
artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers 
van het voertuig en staat in voor de nakoming daarvan.
30.10Nijwa  heeft  het  recht  aanduidingen  van  haar  handelsnaam  of 
merk  danwel gedeelten  of  aanduidingen  daarvan  op het  voertuig  te 
plaatsen  en  geplaatst  te  houden.  De  wederpartij  zal  deze  niet 
verwijderen of onzichtbaar maken,  noch toelaten dat dit  door derden 
geschiedt.

Artikel 31. Teruggave van het gehuurde bij het einde van de huur
31.1De wederpartij is gehouden het voertuig in de oorspronkelijke staat 
en schoon terug te bezorgen uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de 
huur  eindigt,  aan  het  in  de  huurovereenkomst  vermelde  bedrijf  en 
adres, tenzij voordien schriftelijk verlenging van de huurovereenkomst 
is overeengekomen.
31.2Bij  niet-nakoming  van  de  verplichting  het  voortuig  in 
oorspronkelijke  staat  en  schoon  terug  te  geven  is  Nijwa  bevoegd 
herstelkosten in rekening te brengen en schoonmaakkosten met een 
minimum van € 25,- excl. BTW.
31.3Het terugbrengen van het voertuig dient te geschieden binnen de 
openingstijden  van  Nijwa,  op  zodanig  tijdstip  dat  Nijwa  voldoende 
gelegenheid heeft het voertuig te (laten) inspecteren. 
31.4Indien  het  voertuig  niet  binnen  de  in  de  huurovereenkomst 
vermelde, eventueel verlengde, periode bij Nijwa of met toestemming 
van Nijwa bij een derde is ingeleverd, is Nijwa gerechtigd het voertuig 
onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen van wederpartij blijven van kracht gedurende de periode 
dat  de wederpartij  te  laat  is  met  het  terugbrengen van het  voertuig. 
Voor iedere dag dat de wederpartij te laat is met het terugbrengen van 
het  voertuig  is  hij  een bedrag van € 50,-  (excl.  BTW) boven op de 
huursom verschuldigd, waarbij een gedeelte van een dag als een dag 
geldt,  onverminderd  de  gehoudenheid  van  de  wederpartij  tot 
vergoeding van door Nijwa te lijden schade. 
31.5Na teruggave  van het  voortuig  vindt  vaststelling  van het  aantal 
gereden kilometers plaats aan de hand van de kilometerteller.  Indien 
de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld 
aan Nijwa.

Artikel 32. Betaling
32.1Voor  aanvang  van  de  huurperiode  kan  vooruitbetaling  van  de 
huurpenningen,  alsook  betaling  van  een  waarborgsom  worden 



verlangd.  Indien  het  vooruitbetaalde  bedrag  de  te  betalen  huursom 
overtreft,  strekt  deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen 
die de wederpartij eventueel aan Nijwa verschuldigd is. 
32.2De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet  eerder 
geretourneerd dan nadat de auto is ingeleverd en geïnspecteerd en niet 
van gebreken is gebleken. In geval van schade wordt de waarborgsom 
ter  zake  van  het  eigen  risico  niet  eerder  geretourneerd  dan  nadat 
duidelijk  is  dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen 
risico niet overschrijdt,  waarna hooguit de waarborgsom ter zake van 
het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
32.3Nijwa is bevoegd betaling per creditcard te verlangen. Een door de 
wederpartij gegeven autorisatie is onherroepelijk.
32.4Indien geen vooruitbetaling is verlangd, dient betaling direct bij het 
einde van de huurtermijn te geschieden. 

Artikel 33. Kosten van gebruik van het voertuig
33.1Gedurende  de  huurperiode  zijn  alle  aan  het  gebruik  van  het 
voertuig  verbonden  kosten,  waaronder  tolgelden  en  de  kosten  voor 
brandstof, reiniging, parkeren, kosten van gebruik en opslag, geheven 
belastingen,  accijnzen,  retributies,  douanerechten en overige binnen- 
en  buitenlandse  heffingen,  met  uitzondering  van 
vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting,  voor rekening van de 
wederpartij. 
33.2Alle  verkeersboetes,  overige  sancties  en  gevolgen  van 
maatregelen  die  in  verband  met  het  ter  beschikking  hebben  of 
gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, zijn 
voor rekening van de wederpartij, tenzij deze verband houden met een 
defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze 
sancties en maatregelen aan Nijwa worden opgelegd, is de wederpartij 
gehouden Nijwa op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij 
de wederpartij aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte 
verschuldigd wordt,  met  een minimum van € 25,- excl.  BTW.  Indien 
Nijwa in verband met enige gedraging of nalaten van wederpartij, zoals 
een  verkeersovertreding,  informatie  aan  autoriteiten  dient  te 
verstrekken,  is  wederpartij  gehouden  de  daarmee  gepaard  gaande 
kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- excl. BTW.
33.3Enige  contractuele  bepaling  op  basis  waarvan  de  kosten  van 
reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten voor rekening komen 
van  Nijwa  geldt  slechts  voor  de  gebruikelijke  reparatie  en 
onderhoudswerkzaamheden, voorzover deze voor de wederpartij door 
Nijwa wordt uitgevoerd, of in overleg met een medewerker verhuur van 
Nijwa elders wordt uitgevoerd. Kosten als gevolg van schade aan het 
voertuig, zoals bijvoorbeeld reparatiekosten en kosten ter vervanging 
van  banden  en  kosten  terzake  montage  en  interventie  en 
bergingskosten  bij  vastlopen  van  een  voertuig  onderweg,  zijn  voor 
rekening  van  huurder.  Kosten  van  reparatiewerkzaamheden  en 
onderhoudsbeurten blijven voorts voor rekening van huurder indien in 
het  betreffende  huurcontract  onderhoud  is  uitgesloten.  Sluit  de 
wederpartij geen reparatie- en onderhoudscontract  af met Nijwa, dan 
geldt het navolgende.
33.4Onderhouds-  en  reparatiewerkzaamheden  dienen  bij  Nijwa  te 
worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de 
werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort 
tot  het  dealernet  van  de  importeur  van  het  betreffende  merk.  De 
wederpartij  dient  bij  reparaties  vervangen onderdelen  bij  Nijwa in  te 
leveren. 
33.5Gedurende  de  periode  waarin  het  voertuig  bij  reparaties  niet 
gebruiksklaar is, blijft de wederpartij onverminderd tot betaling van de 
huurpenningen verplicht, tenzij deze periode langer duurt dan 24 uur en 
het niet-gebruiksklaar zijn te wijten is aan een oorzaak welke niet voor 
rekening van de wederpartij komt, behoudens voor zover aan cliënt een 
vervangend object ter beschikking is gesteld.

Artikel 34. Verzekering
34.1De wederpartij is verplicht het voertuig tegen de meest uitgebreide 
voorwaarden “WA+Casco”  te verzekeren en verzekerd te houden bij 
een  gerenommeerde  verzekeringsmaatschappij,  zoals  onder  meer 
tegen de risico’s  van diefstal,  verlies,  schade hoe dan ook ontstaan, 
molest daaronder begrepen, tot het bedrag van de nieuwwaarde, naar 
genoegen van Nijwa en tegen wettelijke aansprakelijkheid onder een 
alle risico’s omvattende polis zonder eigen risico of andere restricties, 
vanaf het moment van aanvang van de huur, tot het moment waarop de 
huur eindigt of, indien dit een later tijdstip is, het moment waarop het 
voertuig aan Nijwa wordt geretourneerd.
34.2De  wederpartij  is  gehouden  de  terzake  van  bovengenoemde 
verzekering verschuldigde premies en overige kosten steeds tijdig en 
volledig  te  voldoen  en  zal  Nijwa  in  de  polissen  aanwijzen  als 
begunstigde. Nijwa aanvaardt deze aanwijzing als begunstigde hierbij 
reeds bij voorbaat.
34.3De wederpartij doet Nijwa op eerste verzoek afschriften toekomen 
van de polissen van deze verzekeringen, alsmede kwitanties ter zake 
van premiebetalingen.
34.4Nijwa is bevoegd deze verzekeringen ook zelf af te sluiten, in welk 
geval  de wederpartij  de  premies  aanvullend op en  gezamenlijk  met 

huurpenningen aan Nijwa zal betalen. Indien Nijwa dit verlangt, voldoet 
de wederpartij de premie voor de gehele huurtijd vooruit.

Artikel 35. Aansprakelijkheid
35.1Tenzij in de schaderegistratie die bij aanvang van de huurperiode 
is opgemaakt anders is aangegeven, wordt de wederpartij geacht het 
voertuig zonder gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
35.2De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die blijkt aan het 
einde van de huurperiode, die is ontstaan tijdens de huurperiode of die 
anderszins verband houdt met de verhuur van het voertuig.
35.3Onder  “schade”  wordt  verstaan  de  vermogensschade  die  Nijwa 
direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van 
het  voertuig,  toebehoren of  onderdelen daarvan,  of  van een andere 
zaak van Nijwa. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van 
herstel  of  vervanging  van  het  voertuig,  de  met  het  herstel  verband 
houdende gederfde huurinkomsten,  het met  of door het voertuig aan 
personen  of  zaken  toegebrachte  nadeel,  waarvoor  Nijwa,  de 
kentekenhouder  of  de  aansprakelijkheidsverzekeraar  van  de  auto 
aansprakelijk is.
35.4De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens 
de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand 
bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van 
het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 
10% in verband met besparing van variabele kosten.
35.5Indien  er  een  eigen  risico  in  de  huurovereenkomst  is 
overeengekomen,  is  de  aansprakelijkheid  van  de  wederpartij  voor 
schade per schadegeval beperkt  tot  het bedrag van het eigen risico, 
tenzij  de schade is  ontstaan tijdens of ten gevolge van onzorgvuldig 
handelen of nalaten van de wederpartij,  met goedvinden van, of door 
opzet of grove schuld van de wederpartij, indien het voertuig aan een 
derde is wederverhuurde (ook indien Nijwa daarmee heeft ingestemd), 
indien het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het 
voertuig  toegebracht  aan  derden  en  de  Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering  die  voor  het  motorrijtuig  is  afgesloten 
geen  dekking  biedt  wegens  overtreding  van  enige  bepaling  uit  de 
polisvoorwaarden  (de  polisvoorwaarden  zijn  bij  Nijwa  ter  inzage  en 
zullen  op  eerste  verzoek  van  wederpartij  kosteloos  worden 
toegezonden) of indien de schade is ontstaan door vermissing van het 
voertuig en de bij  het voertuig behorende autosleutels,  de bediening 
van de alarminstallatie  of  de bij  het  voertuig  behorende bescheiden 
(zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij Nijwa 
zijn ingeleverd.
35.6In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog 
eigen risico van
- maximaal € 1500,- voor de wederpartij die consument is;
- maximaal € 5000,- voor de wederpartij die niet consument is;
voor  schade  die  is  ontstaan  ten  gevolge  van  beschadiging  van,  of 
toegebracht met,  enig deel van het voertuig dat zich op een afstand 
van  meer  dan  twee  meter  boven  de  grond  bevindt,  dan  wel  is 
toegebracht  met  enig deel van de lading dat zich boven die hoogte 
bevindt.  Indien  het  voertuig  een bestel-,  vracht-  of  kampeerauto  is, 
geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is 
van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, 
dan wel toegebracht  met  enig deel  van de  lading,  dat  zich  op een 
hoogte van minder dan twee meter boven de grond binnen een afstand 
van  75  cm  van  de  bovenzijde  van  het  voertuig  of  van  de  daar 
bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is 
ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de 
lading.
35.7Nijwa  heeft  ten  behoeve  van  haar  “wagenpark”  een 
bedrijfswagenverzekering  afgesloten.  De  betreffende 
verzekeringsvoorwaarden  liggen  voor  de  wederpartij  bij  Nijwa  ter 
inzage.  Op  verzoek  van  de  wederpartij  zal  Nijwa  kosteloos  een 
exemplaar van deze voorwaarden aan haar toezenden.  
35.8Indien  krachtens  de  door  Nijwa  afgesloten 
verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen 
het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt 
aan  Nijwa  of  aan  een  derde,  laat  dat  de  aansprakelijkheid  van  de 
wederpartij onverlet.
35.9Indien de schade het gevolg is van enig nadeel dat met of door het 
voertuig  is  toegebracht,  wordt  de  omvang  daarvan  op  voorhand 
bepaald  op  het  bedrag  van  de  aan  de  rechtstreeks  benadeelde 
verstrekte  schadeloosstellingen,  eventueel  vermeerderd  met  andere 
schade van de Nijwa.
35.10De wederpartij is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van 
de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, 
ook indien deze geen toestemming hadden van de wederpartij voor het 
gebruik van het voertuig.

Artikel 36. Technische gebreken aan het voertuig
36.1Indien het voertuig een technische gebrek vertoont waardoor het 
onmogelijk is om verder te rijden met het voertuig en dit gebrek reeds 
bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft de wederpartij recht op 
vervangend  vervoer  volgens  de  bij  Nijwa  geldende  regeling.  Indien 



verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft 
de  wederpartij  geen  recht  op  vervangend  vervoer.  Nijwa  is  niet 
aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder 
te rijden.

Artikel 37. Annulering
37.1Annulering  van  de  huurovereenkomst  is  niet  mogelijk,  tenzij 
schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.
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	1.2Onder "wederpartij" en “opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts)persoon tot wie Nijwa aanbiedingen richt, die Nijwa een opdracht verstrekt, met wie Nijwa een overeenkomst aangaat en met wie Nijwa anderszins in enige rechtsbetrekking staat, alsmede vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) van dergelijke (rechts)personen.
	1.3Onder "zaken" of “voertuigen” worden verstaan alle producten, daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen (tweedehands) voertuigen, transportmiddelen, trucks (-componenten), onderdelen etc., die onderwerp vormen van een aanbieding van, dan wel overeenkomst met Nijwa. Aanbiedingen van en overeenkomsten met Nijwa kunnen mede betrekking hebben op het verlenen van diensten, het verrichten van werkzaamheden (waaronder reparatiewerkzaamheden) of het geven van adviezen.

	Artikel 2. Toepasselijkheid
	2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Nijwa, alsmede op alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door Nijwa, hierna gezamenlijk aan te duiden als: overeenkomsten met Nijwa. De Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Nijwa. De Bijzondere Bepalingen zijn slechts van toepassing op de overeenkomsten genoemd in het kopje boven de betreffende Bijzondere Bepalingen. De Bijzondere Bepalingen prevaleren boven de Algemene Bepalingen.
	2.2Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
	2.3Wanneer blijkt dat een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is, worden partijen geacht een rechtsgeldige bepaling te hebben beoogd overeen te komen die qua inhoud zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige bepaling. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht. 

	Artikel 3. Aanbiedingen
	3.1Alle aanbiedingen en offertes van Nijwa zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende een periode van dertig dagen, tenzij deze een andere termijn voor aanvaarding bevatten. Een na de termijn aanvaard aanbod of aanvaarde offerte bindt Nijwa niet, tenzij uit een schriftelijke verklaring of vrijwillige nakoming van Nijwa blijkt dat zij de te late aanvaarding als geldige aanvaarding heeft geaccepteerd.
	3.2Na de aanbieding door Nijwa mondeling of schriftelijk gemaakte wijzigingen of toezeggingen, houden een nieuw aanbod in en doen het vorige aanbod vervallen. 
	3.3Aan alle aanbiedingen en offertes van Nijwa ligt de veronderstelling ten grondslag dat de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren kan plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. 

	Artikel 4. Totstandkoming
	4.1Overeenkomsten met Nijwa komen tot stand
	4.2Indien aanvaarding door de wederpartij van het door Nijwa gedane aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
	4.3Na totstandkoming van de overeenkomst door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen van Nijwa gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of gedane toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Nijwa worden bevestigd. 

	Artikel 5. Informatieverstrekking en geheimhouding
	5.1De wederpartij is gehouden Nijwa tijdig te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 
	5.2Nijwa is slechts gehouden tot (verdere) nakoming van de overeenkomst indien de wederpartij alle door Nijwa benodigde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Nijwa gewenst, (heeft) verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat de wederpartij de benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de wederpartij.
	5.3De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Nijwa verstrekte gegevens en informatie.
	5.4De wederpartij zal strikte geheimhouding betrachten omtrent alle informatie die zij uit hoofde van enige overeenkomst of ander contact met Nijwa heeft verkregen en waarvan zij weet of behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is of waarvan de bekendmaking of –wording Nijwa op welke wijze dan ook zou kunnen schaden.
	5.5Nijwa is bevoegd gegevens van de wederpartij te verwerken in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en indien nodig  ter beschikking te stellen van derden, teneinde de overeenkomst uit te voeren, de garantieverplichtingen jegens de wederpartij na te komen, optimale service te verlenen en de wederpartij tijdig te voorzien van productinformatie en van gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien de wederpartij aangeeft bezwaar te hebben tegen de verwerking van zijn gegevens ten behoeve van direct mailing, worden de gegevens van deze wederpartij hiervoor niet aangewend. 

	Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 
	6.1Nijwa bepaalt de wijze waarop en door welke personen met haar gesloten overeenkomsten worden uitgevoerd, en neemt daarbij eventueel door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
	6.2Nijwa voert door haar gesloten overeenkomsten naar beste kunnen uit en zal daarbij de benodigde zorgvuldigheid betrachten. De verbintenissen aan de zijde van Nijwa voortvloeiend uit met haar gesloten overeenkomsten, moeten worden beschouwd als inspanningsverplichtingen, tenzij uit de tekst van de overeenkomst nadrukkelijk anders blijkt. 
	6.3Termijnen waarbinnen voor Nijwa uit met haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen dienen te zijn nagekomen, zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.
	6.4Overeenkomsten kunnen niet worden ontbonden wegens termijnoverschrijding aan de zijde van Nijwa, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is. 

	Artikel 7. Prijzen
	7.1De Nijwa opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten en/of lasten van derden en zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
	7.2Door Nijwa opgegeven prijzen luiden in Euro’s tenzij een andere valuta schriftelijk is overeengekomen. Eventuele koersverliezen zijn in dat geval voor risico van de wederpartij. 
	7.3Nijwa behoudt zich het recht voor een prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren of wettelijke heffingen, waaronder arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen. Doet een prijsverhoging zich voor binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, bij aangetekende brief binnen een week nadat de prijsverhoging kenbaar is gemaakt. 
	7.4Het voorgaande is onverkort van toepassing indien de wijziging in de prijsbepalende factoren het gevolg is van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden. 
	7.5In de prijs zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet inbegrepen eventuele afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, etc. 
	7.6Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij en geven de wederpartij niet de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
	7.7Ontstaan kosten doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoeringen van de overeenkomst mogelijk te maken of doordat zich andere omstandigheden voordoen die aan de wederpartij moeten worden toegerekend, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.  

	Artikel 8. Betaling
	8.1Tenzij in de overeenkomst of verderop in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, geschiedt betaling steeds binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als een fatale termijn, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op Nijwa stelt te hebben, is niet toegestaan. 
	8.2Door Nijwa verzonden facturen worden vermoed de door de wederpartij verschuldigde prijs correct weer te geven. De wederpartij dient facturen van Nijwa direct bij ontvangst op juistheid te controleren en dient eventuele onjuistheden per omgaande, maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na ontvangst schriftelijk bij Nijwa te melden. Bij gebreke van een tijdige melding wordt de door Nijwa verzonden factuur geacht correct te zijn. 
	8.3Blijft betaling binnen de overeengekomen termijn uit, dan is de wederpartij de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119 a BW verschuldigd, of de gewone wettelijke rente als deze hoger is, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand zal worden gerekend. Verder behoudt Nijwa zich alsdan het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag met 15% te verhogen met een minimum van € 250,-- terzake van incassokosten, onverminderd het recht van Nijwa op vergoeding van werkelijk gemaakte incassokosten, kosten voor verkrijging van betaling in rechte en schadevergoeding. 
	8.4Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.
	8.5Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de betalingstermijn zijn ontvangen.
	8.6De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in zaken of om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek of de reden door Nijwa schriftelijk wordt erkend of geaccepteerd, in welk geval de wederpartij gerechtigd is een betaling van maximaal 15% van het verschuldigde bedrag op te schorten totdat het gebrek is hersteld of de reden voor de opschorting is weggenomen.
	8.7Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement, surséance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsanering van of op de wederpartij zijn alle vorderingen van Nijwa op deze wederpartij, uit welken hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.
	8.8Nijwa is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van door de wederpartij verschuldigde bedragen of te verlangen dat de wederpartij zekerheid stelt voor de nakoming van al zijn verplichtingen. De wederpartij zal hieraan op eerste  verzoek van Nijwa medewerking verlenen. De verlangde zekerheidstelling kan bestaan uit afgifte van een onvoorwaardelijke bankgarantie door een erkende bankinstelling, het verstrekken van een pandrecht of een borgtocht of het afgeven van een hoofdelijkheidsverklaring.

	Artikel 9. Opschorting en retentierecht
	9.1Nijwa is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de wederpartij niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet dan wel indien te harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geeft te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen, tenzij dwingend wetsbepalingen zich hiertegen verzetten.
	9.2Nijwa is bevoegd het recht van retentie uit te oefenen op alle zaken van de wederpartij die zij in het kader van enige overeenkomst feitelijk onder zich heeft, indien de wederpartij een verplichting uit enige met Nijwa gesloten overeenkomst of wegens onrechtmatige daad danwel uit de wet niet, niet tijdig, niet volledig of gebrekkig nakomt. Kosten die Nijwa maakt, in verband met de zorg voor de zaken die zij in verband met het voorgaande feitelijk onder zich heeft, zijn voor rekening van de wederpartij. 

	Artikel 10. Beëindiging, ontbinding of wijziging van de overeenkomst
	10.1Indien de wederpartij ondanks sommatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk, voldoet aan een (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met Nijwa gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van opschorting van een betaling, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling, schuldsanering of liquidatie van dan wel beslaglegging ten laste van de wederpartij, of verplaatsing van de zetel of woonplaats van de wederpartij naar het buitenland, is Nijwa bevoegd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te beëindigen of ontbinden. 
	10.2Nijwa is bevoegd de overeenkomst terstond te beëindigen, ontbinden of aan te passen indien de wederpartij Nijwa voor het aangaan van de overeenkomst niet of onjuist heeft geïnformeerd of indien Nijwa tijdens de duur van de overeenkomst blijkt van het bestaan van omstandigheden die van dien aard zijn dat van haar niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst voortzet.
	10.3Alle vorderingen die Nijwa op het moment van beëindiging van de overeenkomst op grond van de vorige twee leden op de wederpartij heeft of nog zal verkrijgen, worden terstond en ten volle opeisbaar.
	10.4De wederpartij is aansprakelijk voor door Nijwa geleden schade indien tengevolge van een van de oorzaken genoemd in de vorige leden ontbinding in plaats van nakoming van de overeenkomst zal plaatsvinden. Indien de wederpartij door ontbinding een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, komt dit voordeel aan Nijwa toe, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

	Artikel 11. Overmacht
	11.1Indien overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is Nijwa bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft. 
	11.2Onder overmacht aan de zijde van Nijwa wordt onder meer, maar niet uitsluitend begrepen elke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd, die niet door toedoen van Nijwa is ontstaan. Hieronder worden in ieder geval de navolgende situaties begrepen: de productie of toelevering van een bepaalde zaak is vertraagd of wordt gestaakt, verlies, beschadiging of vertraging tijdens transport, ziekteverzuim van het personeel, acties of maatregelen bij of van de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand, diefstal en ander storingen bij Nijwa of bij haar leverancier.

	Artikel 12. Aansprakelijkheid
	12.1Nijwa is in geen geval aansprakelijk voor schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Nijwa, haar leidinggevenden of ondergeschikten.
	12.2Indien Nijwa, ondanks de vorige bepaling, moet worden geacht aansprakelijk te zijn voor schade die niet het gevolg is van opzet of grove schuld van haar, haar leidinggevenden of ondergeschikten, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, daaronder begrepen derving van winst of inkomsten. 
	12.3De aansprakelijkheid van Nijwa is in dat geval voorts beperkt tot de prijs van de overeenkomst tussen Nijwa en de wederpartij waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Indien de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit een overeenkomst, maar wel verband houdt met een voertuig is de aansprakelijkheid van Nijwa beperkt tot maximaal de dagwaarde van het betreffende voertuig. 
	12.4Indien de voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid van Nijwa in een bepaalde situatie niet van toepassing zijn en dit is komen vast te staan bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, is de aansprakelijkheid van Nijwa beperkt tot de schade die door de verzekeraar van Nijwa wordt vergoed, dan wel, indien Nijwa voor de bewuste schade niet verzekerd is, tot de schade die zou zijn vergoed indien Nijwa de in de branche voor de betreffende schade gebruikelijke verzekering zou hebben afgesloten.
	12.5De wederpartij vrijwaart Nijwa terzake van alle aanspraken van op welke wijze dan ook met haar verbonden derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van Nijwa in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten.
	12.6Nijwa verzekert het risico van verlies of beschadiging van zaken van de wederpartij, die zij onder zich heeft. Nijwa is niet aansprakelijk voor schade aan door de wederpartij aan haar overhandigde zaken, ongeacht de oorzaak van de schade, voorzover deze schade niet door de verzekeraar van Nijwa wordt vergoed. 
	12.7Indien schade is veroorzaakt door of verband houdt met zaken of diensten die Nijwa van derden betrekt of heeft betrokken, is de aansprakelijkheid van Nijwa, onverminderd het voorgaande, voorts beperkt tot datgene waarvoor de betrokken derde jegens Nijwa aansprakelijk is. 
	12.8Nijwa is niet gehouden de wederpartij vervangend vervoer aan te bieden of het transport van het vervoerde te verzorgen, noch heeft de wederpartij recht op vergoeding vankosten van vervangend vervoer.

	Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 
	13.1Nijwa is exclusief gerechtigd tot alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar voor zichzelf, voor derden of in opdracht van derden of door derden in opdracht van Nijwa ontwikkelde zaken, ideeën, systemen, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, etc. 
	13.2De wederpartij staat ervoor in dat de door hem aan Nijwa verstrekte zaken, gegevens, gegevensdragers, informatie etc. geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Nijwa voor aanspraken van derden wegens inbreuken op intellectuele eigendomsrechten gemaakt bij of in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met de wederpartij. 

	Artikel 14. Overdracht
	14.1De wederpartij zal de rechten en verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige overeenkomst met Nijwa noch gezamenlijk, noch afzonderlijk aan een derde overdragen, zonder voorafgaande toestemming van Nijwa. Nijwa is bevoegd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.
	14.2Nijwa behoudt zich het recht voor de voor haar uit overeenkomsten met de wederpartij voortvloeiende rechten en verplichtingen gezamenlijk dan wel afzonderlijk aan derden over te dragen. Waar nodig geeft de wederpartij Nijwa hiertoe bij voorbaat toestemming. Nijwa of degene aan wie Nijwa rechten of verplichtingen overdraagt zal de wederpartij daarvan achteraf in kennis stellen.

	Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
	15.1De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Nijwa, evenmin als toekomstige internationale regelingen inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
	15.2Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
	15.3Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten met Nijwa worden, uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in het arrondissement van de vestigingsplaats van Nijwa, tenzij hiervan in de navolgende bepalingen of in de overeenkomst vanaf wordt geweken.

	Artikel 16. Levering
	16.1Levertijden worden in onderling overleg bepaald. Nijwa zal zich er steeds voor inspannen verkochte zaken binnen de afgesproken levertijd te leveren, slaagt zij hier, door welke oorzaak ook, niet in, dan zal Nijwa ervoor zorgdragen dat de levering binnen een redelijke termijn alsnog plaatsvindt. 
	16.2Tenzij  anders overeengekomen haalt de wederpartij te leveren zaken op bij (de vestiging van) Nijwa (waarbij de wederpartij zijn bestelling heeft geplaatst).
	16.3De wederpartij is gehouden de te leveren zaak of zaken op het overeengekomen afleveringstijdstip in ontvangst te nemen. Haalt de wederpartij de zaken niet op de afgesproken tijd op, dan zijn alle kosten en schade die hieruit voortvloeien (waaronder opslag- en stallingkosten) voor rekening van de wederpartij.
	16.4Haalt de wederpartij de te leveren zaken, na hiertoe twee maal schriftelijk te zijn aangemaand, niet af binnen de hem in de tweede aanmaning gestelde redelijke termijn, dan geeft de wederpartij Nijwa hierbij toestemming de zaken aan een derde te verkopen en de prijs die deze verkoop oplevert aan te wenden ter dekking van de kosten van opslag en de koopprijs van de zaken. De wederpartij blijft in dat geval gehouden de schade van Nijwa te vergoeden. 

	Artikel 17. Risico en eigendomsvoorbehoud
	17.1Het risico van de verkochte zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. In geval van verkoop van een voertuig is de wederpartij verplicht het voertuig vanaf het moment van levering te verzekeren.
	17.2De eigendom van de verkochte zaken gaat eerst over op de wederpartij na levering van de zaken en volledige voldoening van de koopprijs en al het overige dat de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst aan Nijwa verschuldigd is.
	17.3Gedurende de periode dat de eigendom van een zaak overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel nog niet op de wederpartij is overgegaan, maar levering al heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij het voertuig W.A. + casco verzekerd te houden en is het hem niet toegestaan het voertuig te vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, uit te lenen, op enige ander wijze aan derden ter beschikking te stellen of tot zekerheid aan derden over te dragen. De wederpartij vrijwaart Nijwa gedurende voornoemde periode voor aanspraken van derden op of in verband met het voertuig.
	17.4Indien een zaak in weerwil van het vorige lid aan een derde wordt verkocht, zal de vordering die uit hoofde van deze verkoop op de derde ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand aan Nijwa en verplicht de wederpartij zich hierbij aan de registratie van die verpanding mede te werken. Indien een door Nijwa verkochte en geleverde zaak, waarvan de eigendom nog door Nijwa is voorbehouden, door natrekking, vermenging of zaaksvorming eigendom wordt van de wederpartij wordt er reeds nu een pandrecht gevestigd ten behoeve van Nijwa op de zaak waarvan de verkochte en geleverde zaak bestanddeel of onderdeel is gaan vormen. 
	17.5Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is de wederpartij gehouden de zaken op eerste verzoek van Nijwa in goede staat aan haar te retourneren. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Nijwa of indien Nijwa goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, is Nijwa gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.
	17.6De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Nijwa te bewaren. 


	Artikel 18. Prijzen en betaling
	18.1In aanvulling op de algemene bepalingen over prijzen geldt voor verkoopprijzen dat zij zijn gebaseerd op levering af vestiging.
	18.2Betaling dient direct bij aflevering plaats te vinden.

	Artikel 19. Garantie en reclame 
	19.1De verkochte zaken bevatten slechts die bijzondere eigenschappen die in de overeenkomst uitdrukkelijk zijn omschreven. Tenzij in de overeenkomst melding wordt gemaakt van bepaalde bijzondere eigenschappen, accessoires of extra’s kan de wederpartij slechts aanspraak maken op een hoedanigheid van de verkochte zaken die in overeenstemming is met hetgeen in de branche gebruikelijk is. 
	19.2Indien de fabrikant, importeur of toeleverancier van Nijwa modificaties of (constructie) wijzigingen aan een product aanbrengt, is Nijwa bevoegd het gewijzigde product te leveren, mits het gewijzigde product ten minste dezelfde normale gebruikseigenschappen bezit als het oorspronkelijke product, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen, indien en voorzover schriftelijk met de wederpartij overeengekomen. 
	19.3Op nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires zijn uitsluitend de garanties van toepassing zoals deze door de fabrikant, importeur en overige toeleveranciers worden verstrekt.
	19.4Op gebruikte voertuigen wordt uitsluitend garantie verstrekt indien, voorzover en voor de duur in de overeenkomst bepaald. Op gebruikte onderdelen en accessoires wordt geen garantie verstrekt.
	19.5De garantie vervalt indien Nijwa niet in de gelegenheid wordt gesteld geconstateerde gebreken tijdig te verhelpen, de wederpartij derden zonder schriftelijke toestemming van Nijwa dan wel onkundige derden werkzaamheden heeft laten verrichten aan het verkochte, de verkochte zaken oneigenlijk worden gebruikt (hieronder wordt onder meer verstaan gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden, overbelading, gebruik van verkeerde brandstoffen of oliën, ander onderhoud dan door Nijwa of de fabrikant van de zaak voorgeschreven, ondeskundige besturing of gebruik) en indien door of in opdracht van de wederpartij wijzigingen aan het voertuig zijn aangebracht, tenzij één en ander is geschied volledig conform een door ons schriftelijk gegeven advies of na van ons verkregen schriftelijke toestemming.  
	19.6De op basis van dit artikel uitgevoerde garantiewerkzaamheden worden onder dezelfde voorwaarden wederom gegarandeerd. Van garantie zijn uitgesloten noodreparaties, gebreken in materialen of onderdelen niet zijnde standaardmaterialen of –onderdelen die op verzoek van de wederpartij zijn aangebracht of die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, gebreken die het gevolg zijn van door de wederpartij ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies, werkwijzen of gegeven adviezen alsmede in de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur of kwaliteit van de laklaag.
	19.7De wederpartij is gehouden het gekochte direct bij levering op gebreken te controleren. Gebreken dienen onverwijld, maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Nijwa. De wederpartij dient nauwkeurig opgave te doen van de geconstateerde gebreken en dient Nijwa onverwijld in de gelegenheid te stellen de gebreken te onderzoeken en eventueel verhelpen op de plaats van levering. Wordt Nijwa niet onverwijld in de gelegenheid gesteld gebreken te onderzoeken of verhelpen, dan is geen reclamatie ten aanzien van deze gebreken mogelijk.
	19.8Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij Nijwa te reclameren. Ter zake van gebreken die na afloop van de garantietermijn of, indien dit later is, na afloop van één jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd. 
	19.9Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van (garantie)werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
	19.10Zaken die op verzoek van de wederpartij op maat worden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij Nijwa daarmee schriftelijk akkoord gaat. Nijwa heeft in dat geval het recht om retourkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
	19.11Reclamaties met betrekking tot bepaalde zaken of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichting van de wederpartij met betrekking tot andere zaken of onderdelen van de overeenkomst onverlet. Ingeval Nijwa (onderdelen van) een zaak vervangt, wordt zij eigenaar van de vervangen (oude) zaak. Vervangen onderdelen worden uitsluitend aan de wederpartij geretourneerd indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 
	19.12Reclames worden niet gehonoreerd als de zaken zijn verwerkt of zolang de wederpartij opeisbare (betalings-)verplichtingen jegens Nijwa niet is nagekomen.

	Artikel 20. Verkoop met inruil
	20.1Indien partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij een zaak koopt tegen inruil van een (gebruikte) zaak, zal deze gedurende de tijd dat hij in afwachting is van de levering van de gekochte zaak, de in te ruilen zaak mogen gebruiken en rust op hem de verplichting als een goed huisvader voor de zaak zorg te dragen. Gedurende deze periode is het risico van de in te ruilen zaak voor de wederpartij en komen alle kosten verband houdende met de zaak voor diens rekening.
	20.2Indien de in te ruilen zaak naar het oordeel van Nijwa op het moment dat zij de feitelijke beschikking over de zaak krijgt, niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, is Nijwa bevoegd de inruil te weigeren en voldoening van de volledige koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te (laten) taxeren en de volledige koopprijs slechts te verminderen met de waarde op dat moment in plaats van met de waarde die de zaak had op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. De kosten van taxatie komen in dat geval voor rekening van de wederpartij.
	20.3Indien de in te ruilen zaak gebreken vertoont die eerst geconstateerd konden worden na de feitelijke terbeschikkingstelling, zijn de kosten van herstel van deze gebreken, dan wel de vermindering van de taxatiewaarde (dit ter keuze van Nijwa) voor rekening van de wederpartij. 
	20.4De in te ruilen zaak wordt eigendom van Nijwa op het moment dat de feitelijke beschikking over dit voertuig door haar wordt verkregen.

	Artikel 21. Uitvoering van werkzaamheden
	21.1Nijwa zal tijdens de uitvoering van werkzaamheden als een goed huisvader zorgdragen voor het voertuig waaraan de werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit de in het contract vermelde werkzaamheden aan het voertuig. 
	21.2Indien het object is uitgerust met een PTO-installatie of een Volvo Engine Brake dient de wederpartij Nijwa hiervan voor het sluiten van de overeenkomst in kennis te stellen en dient hiervan melding te worden gemaakt in de overeenkomst.
	21.3Bij uitvoering van reparatiewerkzaamheden wordt uitgegaan van de klachten die door de wederpartij worden aangegeven. Indien geen duidelijke omschrijving van klachten aanwezig is, worden de door Nijwa geconstateerde gebreken hersteld. Het oordeel van Nijwa omtrent de noodzaak van het uitvoeren van werkzaamheden is bindend voor de wederpartij.
	21.4De termijn waarbinnen werkzaamheden worden uitgevoerd, kan slechts bij benadering worden aangegeven. Zodra Nijwa reden heeft te vermoeden dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd binnen de aangegeven termijn, wordt de wederpartij hiervan in kennis gesteld onder opgave van de verwachte nieuwe opleveringsdatum.
	21.5Indien Nijwa onderdelen van een product vervangt of een product volledig vervangt, wordt Nijwa eigenaar van het vervangen product. Vervangen onderdelen en materialen worden uitsluitend aan de wederpartij ter beschikking gesteld indien dit schriftelijk is overeengekomen. 
	21.6Uitgesloten van reparatie en onderhoud zijn werkzaamheden die het gevolg zijn van nalatigheid aan de zijde van de wederpartij of oneigenlijk gebruik van het object. Hieronder wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan:
	21.7Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald vallen onder het reparatie- en onderhoudscontract niet de kosten van: 
	21.8De wederpartij verplicht zich reparatie en onderhoud aan het object te laten uitvoeren volgens het door Nijwa voorgeschreven onderhoudsschema bij een vestiging van Nijwa. Voor het uitvoeren van onderhoud dient de wederpartij het object tenminste eenmaal per service interval, zoals op het contract staat vermeld, aan Nijwa aan te bieden op een in overleg met Nijwa vast te stellen tijdstip.
	21.9Ingeval een reparatie of onderhoud in een andere werkplaats dan die van Nijwa noodzakelijk is, zal dat slechts mogen gebeuren na toestemming van Nijwa. Nijwa zal in dit geval de door de wederpartij betaalde kosten vergoeden mits en voorzover deze betrekking hebben op werkzaamheden die vallen onder het reparatie- en onderhoudscontract. Vergoeding zal geschieden op basis van de prijzen zoals deze op dat moment gelden bij Nijwa maar zullen niet meer bedragen dan de werkelijk gemaakte kosten.

	Artikel 22. Verplichtingen van de wederpartij
	22.1De wederpartij zal het voertuig zorgvuldig en op vakkundige wijze (doen) gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het object overeenkomstig de technische specificaties geschikt is en zal ervoor zorgdragen dat het niet wordt gebruikt voor het geven van rijlessen of het houden van wedstrijden en snelheidsproeven. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat er steeds voldoende olie, koelvloeistof en antivriesmiddel in de daarvoor bestemde ruimten in het voertuig aanwezig zijn, dient de bandenspanning op peil te houden en indien nodig de wielmoeren na te trekken.
	22.2Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nijwa is het de wederpartij niet toegestaan het object te verhuren, uit te lenen of te gebruiken buiten het overeengekomen inzetgebied.
	22.3De wederpartij is verplicht alle werkzaamheden die buiten het kader van het reparatie- en onderhoudscontract aan het object moeten worden verricht door Nijwa  te laten uitvoeren.
	22.4De wederpartij dient er op toe te zien dat bestuurders van het object de deskundigheid en lichamelijke en geestelijke conditie bezitten die voor het zorgvuldig besturen van het voertuig noodzakelijk zijn. Indien een bestuurder het voertuig ondeskundig of onzorgvuldig behandelt, dient de wederpartij op eerste verzoek van Nijwa zorg te dragen voor de vervanging van de desbetreffende bestuurder, bij gebreke waarvan Nijwa bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. 

	Artikel 23. Prijzen en indexering
	23.1Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de werkplaatstarieven exclusief kosten van materialen, onderdelen en kosten van derden. 
	23.2Het tussen partijen overeengekomen maandbedrag is gebaseerd op 1/12e deel van het bij het aangaan van de overeenkomst door de wederpartij opgegeven jaarkilometrage en eventuele PTO-draaiuren per jaar, vermenigvuldigd met de kilometerprijs en PTO-draaiurenprijs, zoals in de overeenkomst vermeld. Indien de wederpartij het voertuig om enigerlei reden niet kan gebruiken komt dit voor haar risico en heeft dit geen invloed op haar betalingsverplichting.
	23.3De wederpartij machtigt Nijwa, tot wederopzegging, om telkens 14 dagen na de factuurdatum, de verschuldigde bedragen af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer. De wederpartij verplicht zich zorg te dragen voor een toereikend saldo op deze rekening. Nijwa is niet verplicht van de machtiging gebruik te maken en kan van de wederpartij verlangen dat de maandbedragen op andere wijze zullen worden voldaan. 
	23.423.4 Nijwa is gerechtigd, indien zij daartoe gezien de prijsstijging in het voorafgaande jaar aanleiding ziet, de overeengekomen prijzen voor alle overeenkomsten met een looptijd langer dan drie maanden aan te passen. Zij zal de wederpartij schriftelijk van de gewijzigde prijzen op de hoogte stellen. 

	Artikel 24. Meer en minder kilometers of PTO-draaiuren
	24.1Nijwa zal de wederpartij eenmaal per jaar verzoeken een opgave te doen van de kilometerstand van het voertuig. Verrekening van meer gereden kilometers zal geschieden aan de hand van de kilometeropgave van de wederpartij. Minder gereden kilometers worden niet verrekend.
	24.2Indien Nijwa van oordeel is dat de wederpartij op enig moment significant meer of minder kilometers heeft gereden dan het overeengekomen kilometrage is Nijwa bevoegd het contract aan te passen.
	24.3Indien het voertuig is voorzien van een PTO-installatie zal afrekening over het werkelijke aantal draaiuren plaatsvinden op de wijze zoals geld voor meer en minder kilometers. Afrekening vindt plaats met behulp van een voor rekening van de wederpartij aangebrachte urenteller die automatisch ingeschakeld wordt als de PTO werkt.
	24.4Om controle van de gereden kilometers en de toerentallen mogelijk te maken dient het voertuig voor rekening van de wederpartij te zijn uitgerust met een goed werkende uren-, kilometer- of naafteller en een goed werkende, registrerende tachograaf waarvan de schijven of data op eerste verzoek van Nijwa aan Nijwa ter inzage zullen worden gegeven. De kosten van deze tachograafschijven of printerrollen zijn voor rekening van de wederpartij. Een defect aan de tachograaf, uren-, kilometer- of naafteller dient zo spoedig mogelijk door de wederpartij aan Nijwa te worden gemeld en onverwijld te worden hersteld.

	Artikel 25. Inspectie
	25.1Nijwa is te allen tijde bevoegd het voertuig te (laten) inspecteren en daartoe de plaatst(en) waar het voertuig zich bevindt te betreden. De wederpartij zal ervoor zorgdragen dat Nijwa of diens gemachtigde deze plaats(en) kan betreden.
	25.2In verband met het uitvoeren van controle zal het voertuig op eerste verzoek van Nijwa voor rekening van de wederpartij worden uitgerust met een blokteller.

	Artikel 26. Garantie
	26.1In afwijking van enige overeengekomen garantie is de garantie voor werkzaamheden die Nijwa in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door een derde heeft laten uitvoeren, beperkt tot de garantie die Nijwa van deze derde verkrijgt.
	26.2Indien zich binnen een overeengekomen garantietermijn en –kilometers een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden voordoet, zal Nijwa de werkzaamheden voor haar rekening opnieuw uitvoeren. De in verband met het uitvoeren van deze garantiewerkzaamheden door Nijwa te maken reis- of transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij. Is het uitvoeren van garantiewerkzaamheden naar het oordeel van Nijwa niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de wederpartij recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag van de oorspronkelijke niet goed uitgevoerde werkzaamheden.

	Artikel 27. Aansprakelijkheid en reclame
	27.1In aanvulling op de algemene bepalingen terzake van aansprakelijkheid geldt dat Nijwa nimmer aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de zaken die niet het onderwerp vormen van een reparatie- en servicecontract, werkzaamheden die niet tot de normale werkzaamheden behoren of die door Nijwa bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij worden verricht. Dergelijke werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. 
	27.2Aansprakelijkheid van Nijwa in verband met verrichte werkzaamheden is in alle gevallen beperkt tot schade aan het voertuig waaraan de werkzaamheden zijn verricht en enige schadevergoedingsverplichting van Nijwa is beperkt tot maximaal de dagwaarde van het desbetreffende voertuig.
	27.3Reclamaties met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichting van de wederpartij met betrekking tot andere onderdelen van de overeenkomst onverlet. 

	Artikel 28. Geschillenregeling
	28.1In afwijking van de algemene geschillenregeling geldt voor reparatie- en onderhoudscontracten de navolgende geschillenregeling. In geval van een verschil van mening over de oorzaak van een defect, zal door Nijwa een bindend advies worden gevraagd aan een commissie van drie deskundigen, te weten: een expert van de Bovag, een expert van een vervoersorganisatie waarbij de wederpartij is aangesloten en een expert van de Technische Dienst van Nijwa. De kosten van dit advies zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.
	28.2Alle andere geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten die hieruit voortvloeien tussen partijen zullen ontstaan, worden ter keuze van Nijwa hetzij voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Nijwa, hetzij onderworpen aan het oordeel van arbiters, benoemd en uitspraak doende overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
	28.3De arbitrage zal plaatsvinden in de vestigingsplaats van Nijwa, in de Nederlandse taal en het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters.

	Artikel 29. Schadetaxatie
	29.1Indien Nijwa in opdracht van de wederpartij een schadetaxatie verricht, is de wederpartij verplicht alle daarmee verband houdende kosten te voldoen tenzij de wederpartij Nijwa vervolgens opdracht geeft tot herstel van de getaxeerde schade of naar aanleiding van de taxatie een nieuw voertuig bestelt bij Nijwa.

	Artikel 30. Gebruik van het gehuurde
	30.1De wederpartij dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
	30.2Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. De wederpartij staat ervoor in dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
	30.3Het is wederpartij niet toegestaan het voertuig weder te verhuren of buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, anders dan met schriftelijke toestemming van Nijwa. De wederpartij dient er zelf voor zorg te dragen dat het object de in het land van gebruik vereiste nummerplaten draagt.
	30.4Indien de auto uit het bezit van de wederpartij geraakt, dient hij Nijwa daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
	30.5Het is de wederpartij niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
	30.6De wederpartij dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden, dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig voor onderhoud aan te bieden en dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
	30.7In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het de wederpartij niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
	30.8Indien zich een gebeurtenis voordoet waaruit schade kan voortvloeien, is wederpartij verplicht Nijwa hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen, alle instructies van Nijwa op te volgen, de politie ter plaatse te waarschuwen, gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Nijwa of aan haar verzekeraar te verstrekken, binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan Nijwa te overleggen, zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden, het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben, Nijwa en door Nijwa aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
	30.9De wederpartij is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en staat in voor de nakoming daarvan.
	30.10Nijwa heeft het recht aanduidingen van haar handelsnaam of merk danwel gedeelten of aanduidingen daarvan op het voertuig te plaatsen en geplaatst te houden. De wederpartij zal deze niet verwijderen of onzichtbaar maken, noch toelaten dat dit door derden geschiedt.

	Artikel 31. Teruggave van het gehuurde bij het einde van de huur
	31.1De wederpartij is gehouden het voertuig in de oorspronkelijke staat en schoon terug te bezorgen uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de huur eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres, tenzij voordien schriftelijk verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.
	31.2Bij niet-nakoming van de verplichting het voortuig in oorspronkelijke staat en schoon terug te geven is Nijwa bevoegd herstelkosten in rekening te brengen en schoonmaakkosten met een minimum van € 25,- excl. BTW.
	31.3Het terugbrengen van het voertuig dient te geschieden binnen de openingstijden van Nijwa, op zodanig tijdstip dat Nijwa voldoende gelegenheid heeft het voertuig te (laten) inspecteren. 
	31.4Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij Nijwa of met toestemming van Nijwa bij een derde is ingeleverd, is Nijwa gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van wederpartij blijven van kracht gedurende de periode dat de wederpartij te laat is met het terugbrengen van het voertuig. Voor iedere dag dat de wederpartij te laat is met het terugbrengen van het voertuig is hij een bedrag van € 50,- (excl. BTW) boven op de huursom verschuldigd, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij tot vergoeding van door Nijwa te lijden schade. 
	31.5Na teruggave van het voortuig vindt vaststelling van het aantal gereden kilometers plaats aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan Nijwa.

	Artikel 32. Betaling
	32.1Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die de wederpartij eventueel aan Nijwa verschuldigd is. 
	32.2De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan nadat de auto is ingeleverd en geïnspecteerd en niet van gebreken is gebleken. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan nadat duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
	32.3Nijwa is bevoegd betaling per creditcard te verlangen. Een door de wederpartij gegeven autorisatie is onherroepelijk.
	32.4Indien geen vooruitbetaling is verlangd, dient betaling direct bij het einde van de huurtermijn te geschieden. 

	Artikel 33. Kosten van gebruik van het voertuig
	33.1Gedurende de huurperiode zijn alle aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, waaronder tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging, parkeren, kosten van gebruik en opslag, geheven belastingen, accijnzen, retributies, douanerechten en overige binnen- en buitenlandse heffingen, met uitzondering van vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting, voor rekening van de wederpartij. 
	33.2Alle verkeersboetes, overige sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben of gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan Nijwa worden opgelegd, is de wederpartij gehouden Nijwa op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de wederpartij aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- excl. BTW. Indien Nijwa in verband met enige gedraging of nalaten van wederpartij, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is wederpartij gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- excl. BTW.
	33.3Enige contractuele bepaling op basis waarvan de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten voor rekening komen van Nijwa geldt slechts voor de gebruikelijke reparatie en onderhoudswerkzaamheden, voorzover deze voor de wederpartij door Nijwa wordt uitgevoerd, of in overleg met een medewerker verhuur van Nijwa elders wordt uitgevoerd. Kosten als gevolg van schade aan het voertuig, zoals bijvoorbeeld reparatiekosten en kosten ter vervanging van banden en kosten terzake montage en interventie en bergingskosten bij vastlopen van een voertuig onderweg, zijn voor rekening van huurder. Kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten blijven voorts voor rekening van huurder indien in het betreffende huurcontract onderhoud is uitgesloten. Sluit de wederpartij geen reparatie- en onderhoudscontract af met Nijwa, dan geldt het navolgende.
	33.4Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen bij Nijwa te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. De wederpartij dient bij reparaties vervangen onderdelen bij Nijwa in te leveren. 
	33.5Gedurende de periode waarin het voertuig bij reparaties niet gebruiksklaar is, blijft de wederpartij onverminderd tot betaling van de huurpenningen verplicht, tenzij deze periode langer duurt dan 24 uur en het niet-gebruiksklaar zijn te wijten is aan een oorzaak welke niet voor rekening van de wederpartij komt, behoudens voor zover aan cliënt een vervangend object ter beschikking is gesteld.

	Artikel 34. Verzekering
	34.1De wederpartij is verplicht het voertuig tegen de meest uitgebreide voorwaarden “WA+Casco” te verzekeren en verzekerd te houden bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij, zoals onder meer tegen de risico’s van diefstal, verlies, schade hoe dan ook ontstaan, molest daaronder begrepen, tot het bedrag van de nieuwwaarde, naar genoegen van Nijwa en tegen wettelijke aansprakelijkheid onder een alle risico’s omvattende polis zonder eigen risico of andere restricties, vanaf het moment van aanvang van de huur, tot het moment waarop de huur eindigt of, indien dit een later tijdstip is, het moment waarop het voertuig aan Nijwa wordt geretourneerd.
	34.2De wederpartij is gehouden de terzake van bovengenoemde verzekering verschuldigde premies en overige kosten steeds tijdig en volledig te voldoen en zal Nijwa in de polissen aanwijzen als begunstigde. Nijwa aanvaardt deze aanwijzing als begunstigde hierbij reeds bij voorbaat.
	34.3De wederpartij doet Nijwa op eerste verzoek afschriften toekomen van de polissen van deze verzekeringen, alsmede kwitanties ter zake van premiebetalingen.
	34.4Nijwa is bevoegd deze verzekeringen ook zelf af te sluiten, in welk geval de wederpartij de premies aanvullend op en gezamenlijk met huurpenningen aan Nijwa zal betalen. Indien Nijwa dit verlangt, voldoet de wederpartij de premie voor de gehele huurtijd vooruit.

	Artikel 35. Aansprakelijkheid
	35.1Tenzij in de schaderegistratie die bij aanvang van de huurperiode is opgemaakt anders is aangegeven, wordt de wederpartij geacht het voertuig zonder gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
	35.2De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die blijkt aan het einde van de huurperiode, die is ontstaan tijdens de huurperiode of die anderszins verband houdt met de verhuur van het voertuig.
	35.3Onder “schade” wordt verstaan de vermogensschade die Nijwa direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig, toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van Nijwa. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig, de met het herstel verband houdende gederfde huurinkomsten, het met of door het voertuig aan personen of zaken toegebrachte nadeel, waarvoor Nijwa, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
	35.4De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
	35.5Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de wederpartij voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van onzorgvuldig handelen of nalaten van de wederpartij, met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van de wederpartij, indien het voertuig aan een derde is wederverhuurde (ook indien Nijwa daarmee heeft ingestemd), indien het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt wegens overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden (de polisvoorwaarden zijn bij Nijwa ter inzage en zullen op eerste verzoek van wederpartij kosteloos worden toegezonden) of indien de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels, de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij Nijwa zijn ingeleverd.
	35.6In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van
	- maximaal € 1500,- voor de wederpartij die consument is;
	- maximaal € 5000,- voor de wederpartij die niet consument is;
	voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading, dat zich op een hoogte van minder dan twee meter boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
	35.7Nijwa heeft ten behoeve van haar “wagenpark” een bedrijfswagenverzekering afgesloten. De betreffende verzekeringsvoorwaarden liggen voor de wederpartij bij Nijwa ter inzage. Op verzoek van de wederpartij zal Nijwa kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden aan haar toezenden.  
	35.8Indien krachtens de door Nijwa afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan Nijwa of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de wederpartij onverlet.
	35.9Indien de schade het gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de Nijwa.
	35.10De wederpartij is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze geen toestemming hadden van de wederpartij voor het gebruik van het voertuig.

	Artikel 36. Technische gebreken aan het voertuig
	36.1Indien het voertuig een technische gebrek vertoont waardoor het onmogelijk is om verder te rijden met het voertuig en dit gebrek reeds bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft de wederpartij recht op vervangend vervoer volgens de bij Nijwa geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft de wederpartij geen recht op vervangend vervoer. Nijwa is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden.

	Artikel 37. Annulering
	37.1Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.


