Ondernemer (verder motorbedrijf)
Naam:
Bezoekadres:
Openingstijden:

Telefoonnummer:

Proefritformulier Motor

E-mail:

Gegevens lener (proefritmaker): verder 'cliënt'
Naam												

M

V

Schade aan de motor
Schade bij vertrek

Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Rijbewijsnummer						Geldig tot
Paspoortnummer 						Geldig tot

Lichte schade: -

Gegevens motorfiets
wel-

Aanzienlijke schade: =

Paraaf cliënt

niet-risico motorfiets (een risico motorfiets heeft een vermogen vanaf 100 PK)

Merk
Type
Kentekennummer

Schade bij aankomst d.d. ____ / ____ / ________ op tijdstip ______uur.

HA-kenteken

De motorfiets is

Uitrusting/documenten

Als van toepassing wegens te laat terugbrengen wordt cliënt een bedrag van

volle tank

groene kaart

kentekenbewijs

reservewiel

gevarendriehoek

wel

niet te laat teruggebracht.

€___________ incl. btw gerekend.
De sleutel kwam

wel

niet terug

Voertuigdocumenten kwamen

Bruikleenperiode

wel

niet terug

Proefrit vangt aan d.d. ____ /____ /______ op tijdstip ______uur
Proefrit eindigt d.d. ____ /____ / ______ op tijdstip ______uur
Proefrit
Cliënt krijgt de motorfiets in bruikleen voor de genoemde periode. De motorfiets blijft eigendom
van het motorbedrijf. De cliënt dient de motorfiets uiterlijk op de genoemde datum en tijdstip van
einde bruikleenperiode bij het motorbedrijf ingeleverd te hebben.
Per heel uur dat de motorfiets te laat is ingeleverd, kan het motorbedrijf
€

Lichte schade: -

Aanzienlijke schade: =

incl. btw in rekening brengen.
Paraaf cliënt

Het is o.a. niet toegestaan (zie verder art. 2 voorwaarden achterzijde);
- om welke reden dan ook, deze termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming van het
motorbedrijf
- om buiten een straal van 35 km vanaf het motorbedrijf te rijden
- om te rijden op een afgesloten circuit
- de proefrit buiten de grenzen van Nederland te laten plaatsvinden
Verzekering en Eigen Risico (verder ER)
HA-Kenteken
Bij het rijden met een HA-kenteken dient de cliënt zich, in verband met de wettelijke regeling
daarvoor, te beperken tot het testen van de motorfiets. Dit betekent o.a. dat het verboden is de
motorfiets op de openbare weg te parkeren of te gebruiken voor vervoer van personen en/of
goederen. De HA-kentekenplaten zijn niet geldig in het buitenland.

Let op: ER brengt met zich mee dat eventuele schade mogelijk (deels) voor rekening van cliënt zal
komen (zie art. 7 proefritvoorwaarden achterzijde). In geval van art. 7 lid 2 geldt ER niet!
De motorfiets is verzekerd met:
WA		
WA beperkt casco

Kentekendocumenten, uitrusting en de sleutel
De cliënt dient alle bij aanvang proefrit overhandigde documenten, de sleutel en andere uitrusting
bij einde proefrit te retourneren aan het motorbedrijf.

WA plus casco (all risk)
ER:

€0,-

€125,-

€300,-

€1000,-

€2000,-

anders nl. €

Cliënt verklaart de motorfiets zoals hierboven (achter 'bij vertrek') omschreven ontvangen te hebben. Op deze overeenkomst zijn de BOVAG proefritvoorwaarden van toepassing die op de achterzijde staan. De persoonsgegevens van cliënt die worden gemeld op deze overeenkomst
worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkt in een persoonsregistratie.
a. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan bepalingen uit algemene voorwaarden over de plicht van verhuurder om informatie aan de autoriteiten te verstrekken wegens verkeersovertredingen, huurder of bestuurder optimale service en actuele
productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurvoertuigen kunnen zijn voorzien van track&trace
apparatuur. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.
b. De in het eerste lid genoemde gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het ELENA waarschuwingssysteem. BOVAG, postbus 1100, 3980 DC Bunnik, is naast de verhuurder verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het ELENA waarschuwingssysteem. De
persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig. Zie voor
een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen terecht voor het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op kennisgeving inzake rectificatie en verwijdering, het recht op beperking van de verwerking,
het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) en het recht op bezwaar met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken.

Terugkomst
Plaats

Datum

Handtekening cliënt

Handtekening namens motorbedrijf

Algemene voorwaarden proefrit (risico) motorfiets
Begripsomschrijving:
In deze voorwaarden wordt in dat geval verstaan onder:
Overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten in het kader van het in gebruik geven van het voertuig. Bij een
proefrit wordt geen vergoeding voor het gebruik van het voertuig in rekening gebracht en dus is er sprake van een
bruikleenovereenkomst;
Voertuig: de motor (inclusief toebehoren en onderdelen) die wordt geleend. Een risico motor is een motorfiets vanaf
100 PK;
Lener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bruikleenovereenkomst sluit;
Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van BOVAG en die de overeenkomst sluit;
De bruikleenperiode: de periode van de bruikleen uit de bruikleenovereenkomst;
Schade van de ondernemer: de vermogensschade die ondernemer lijdt als gevolg van:
a. beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren (zoals de sleutel,
alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade
behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het voertuig;
b. met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de ondernemer, de kentekenhouder of
de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is;
Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst (ook wel proefritformulier genoemd).
2. Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en
consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst op afstand en buiten
verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6 : 230 BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in
afwijking op deze algemene voorwaarden.
3. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige
bepalingen van toepassing.
Artikel 2 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De ondernemer bevestigt de mondelinge
overeenkomst schriftelijk.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die op de overeenkomst staat of zoals op een andere manier
overeengekomen. De overeenkomst vermeldt de dag en tijdstip waarop de bruikleenperiode begint en eindigt.
Artikel 3 – De bruikleen, verlenging en overschrijding van deze periode
1. Lener moet het voertuig op de dag en tijd waarop de bruikleenperiode eindigt terugbrengen naar de ondernemer.
Het adres van ondernemer staat vermeld op de overeenkomst.
2. De lener mag het voertuig slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres
terugbrengen.
3. Komt het voertuig niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde)bruikleenperiode, dan kan
de ondernemer het voertuig onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de lener blijven bestaan
tot het moment dat het voertuig aan de verhuurder terug is gegeven. Daarnaast kan de ondernemer om een
vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen.
4. Als lener het voertuig niet op tijd inlevert, mag ondernemer in redelijkheid alsnog een daghuurprijs vaststellen, tenzij
er overmacht is van de lener.
Artikel 4 - Verplichtingen lener, al dan niet wegens de regeling rond HA kentekens.
1. Plichten lener wegens regeling HA kenteken.
Bij het rijden met een HA kenteken dient de lener zich wegens de wettelijke regeling hiervoor te beperken tot het
testen van de motorfiets. Zo is het verboden met het voertuig op de openbare weg te parkeren. Het is verboden om
het voertuig te gebruiken voor vervoer van personen en of goederen. Een HA kenteken is niet geldig in het
buitenland.
2. Andere verplichtingen lener dan wegens regeling HA kenteken.
2.1 De lener moet netjes met het voertuig omgaan en zorgen dat hij het voertuig gebruikt zoals dat bedoeld is. Het
is bijvoorbeeld verboden om het voertuig te gebruiken op een circuit, op een terrein waarvoor het voertuig niet
geschikt is, of op een terrein waarbij vermeld staat dat je er voor eigen risico op gaat.
2.2 Lener moet het voertuig inleveren in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de
lener eventuele veranderingen aan het voertuig ongedaan moet maken. Lener heeft geen recht op vergoeding
als hij verbeteringen aan het voertuig heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
2.3 Lener moet er op letten dat niet iemand met het voertuig rijdt die hiertoe niet in staat is vanwege een
lichamelijke of geestelijke beperking. Dit geldt ook voor iemand die niet bevoegd is om het voertuig te besturen.
Lener mag het voertuig verder alleen aan iemand anders in gebruik geven als schriftelijk is afgesproken dat
persoon het voertuig mag besturen.
2.4 Lener mag het voertuig niet doorverhuren.
2.5 Het is lener niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen. Binnen Nederland
mag lener niet overal komen. Het is niet toegestaan om het voertuig buiten een straal van 35 kilometer vanaf
het pand van de ondernemer te brengen.
2.6 Als het voertuig zichtbaar, of ruikbaar of – gelet op de rijeigenschappen – voelbaar kapot is, geldt het artikel 5
en mag de lener het voertuig niet meer gebruiken als dit het erger maakt. Het voertuig mag ook niet langer
gebruikt worden als dit slecht is voor de verkeersveiligheid.
2.7 Lener is verplicht om bestuurders en andere personen die hij het voertuig laat gebruiken te wijzen op de regels
van de bruikleen en op het gebruik van het HA kenteken en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
2.8 Lener dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de
alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de
grensdocumenten).
2.9 Lener mag het voertuig niet gebruiken voor rijles. Met het voertuig mag huurder geen wedstrijden rijden, of
snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidstesten doen.

Artikel 6 - Verplichtingen ondernemer
1. Op het moment dat de ondernemer het voertuig aan lener meegeeft, heeft het voertuig een volledig
gevulde brandstoftank, de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht
gestelde uitrusting. De banden van het voertuig hebben het juiste profiel. Ook zal het voertuig de juiste
bandenspanning hebben. Het voertuig zal schoon zijn, goed onderhouden zijn en voor zover bij
ondernemer bekend of kenbaar in technisch goede staat.
2. Ondernemer stelt samen met lener voorafgaand aan de proefrit vast of er eventueel al schade aan het
voertuig zit als het wordt meegegeven.
3. Ondernemer geeft lener de vereiste documenten mee, voor de start van de bruikleenperiode en ook een
telefoonnummer waar lener zich kan melden.
4. Ondernemer inspecteert het geleende voertuig/ geleende kleding direct bij inlevering door lener op eventuele
schade.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid van de lener voor schade
1. Lener is voor schade van de ondernemer per schadegeval aansprakelijk tot het op het contract vermelde eigen
risico.
- bij schade van de ondernemer vanwege beschadiging van geleende kleding is het eigen risico maximaal €300,-.
- bij schade van de ondernemer vanwege beschadiging van een geleende motorfiets, is het eigen risico;
* bij een niet-risico motorfiets maximaal €1000,-;
* bij een risico motorfiets maximaal €2000,-.
2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de lener in strijd met artikel 4 wel of niet heeft gedaan, dan moet lener de
schade van ondernemer in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat lener bewijst
dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het
niet redelijk en billijk is als de lener alles moet vergoeden.
3. Lid 2 geldt niet, als er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst dekking bestaat voor de
vermogens- schade van de ondernemer die ontstaat omdat deze ondernemer/ de kentekenhouder/ de verzekeraar
van het voertuig kan worden aangesproken voor schade van iemand die met of door het voertuig zelf persoonlijk
gewond is geraakt, of wiens eigendom beschadigd is.
4. Als lener een andere persoon het gehuurde laat gebruiken, bijvoorbeeld als bestuurder, dan is lener aansprakelijk
voor wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 7 lid 1 en 2 van deze algemene
voorwaarden. Ook al hadden deze personen niet de instemming van lener voor hun gebruik.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de verhuurder
Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken door een gebrek aan het voertuig. Wanneer
iemand die persoonsschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op zijn eigen schadeverzekeraar of
wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is ondernemer niet aansprakelijk voor deze
persoonsschade.
Dit gaat niet op als ondernemer bij het maken van de bruikleenafspraak van de gebreken wist of had moeten weten,
of als er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van ondernemer.
Artikel 9 - Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten
1. De overheid kan een sanctie of een maatregel opleggen tijdens de periode van lenen en lener moet dan voor de
financiële gevolgen betalen. Dit geldt niet, wanneer deze zijn opgelegd vanwege een defect dat het voertuig al had
toen de bruikleenperiode begon, of wanneer ze te maken hebben met omstandigheden die binnen de risicosfeer
van de ondernemer liggen.
2. Krijgt de ondernemer zo’n sanctie of maatregel opgelegd, dan moet lener meteen wanneer ondernemer hierom
vraagt de schade vergoeden. Ook moet lener dan de kosten van administratie betalen, met een minimum van €25,(inclusief btw). De ondernemer dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Soms constateert de politie of een
andere autoriteit een verkeersovertreding. Men kan dan van ondernemer informatie gaan vragen over dat wat er is
gedaan of dat wat er nu juist niet is gedaan, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Lener moet ook hier de kosten
van betalen, vanaf €10,- (inclusief btw).
3. Als de lener dat wil, kan hij een kopie krijgen van het officiële document van een sanctie.
Artikel 10 - Beslag op het voertuig
Wanneer er op het gehuurde beslag is gelegd, vanwege een aanleiding die in de risicosfeer van lener ligt, moet lener
alle verplichten van de bruikleenafspraak blijven naleven. De lener moet de ondernemer schadeloos stellen voor alle
uit dat beslag voortvloeiende kosten.
Artikel 11 - Verwerking van persoonsgegevens van cliënt (ook wel huurder en bestuurder)
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze
verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan bepalingen uit algemene voorwaarden over de plicht van verhuurder
om informatie aan de autoriteiten te verstrekken wegens verkeersovertredingen, cliënt optimale service en actuele
productinformatie geven en cliënt gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurvoertuigen kunnen zijn voorzien van
track&trace apparatuur. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders
indien sprake is van tanken zonder betaling. Bij verhuurder kan cliënt terecht voor het recht op inzage, het recht
op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op kennisgeving inzake rectificatie en verwijdering, het recht op
beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) en het recht op bezwaar
met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens. Betreft het direct mailing, dan zal het bezwaar te allen tijde
worden gehonoreerd.
Artikel 12 - Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een
ander land van toepassing is.

Artikel 5- Instructies voor de huurder
1. Is het voertuig zichtbaar kapot, heeft het voertuig iets beschadigd, of raakt het voertuig vermist, dan moet de lener
deze instructies opvolgen:
- lener informeert de ondernemer hierover;
- lener doet dat wat de ondernemer aan hem vraagt;
- lener geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante
documenten aan de ondernemer of aan diens verzekeraar;
- lener laat het voertuig zo achter, dat het behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
- lener verleent zijn medewerking in geval van aansprakelijkheidskwesties. Ook verleent lener zijn medewerking
wanneer ondernemer door de autoriteiten gevraagd wordt om inlichtingen te verschaffen over de lener die in zijn
hoedanigheid van bruiklener immers op een bepaald moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt.
2. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het voertuig is lener daarnaast verplicht:
- om melding te doen bij de politie ter plaatse;
- om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan ondernemer te geven;
- om op geen enkele manier schuld te erkennen.
3. Lener moet ondernemer zo spoedig mogelijk informeren over:
- het redelijke vermoeden of de zekerheid dat de werking van de kilometerteller verstoord is;
- dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het voertuig is gekomen, of zou kunnen
ontstaan;
- schade aan het voertuig, aan de meegegeven kleding of aan ander toebehoren of van
onderdelen door verlies, diefstal of achteruitgang;
- dat er beslag is gelegd op het voertuig;
- en over andere omstandigheden waarover ondernemer redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.

Drukversie: juni 2020

