
ALGE ME NE V OORW AA R DE N S UP E R B OB CHAUFF E UR S DI E N S T EN
GE DE PO NE ER D B I J DE K AMER V AN K OOP HAND EL

artikel 1 T OEP ASSE LI JKHEID
1 Alle aanbiedingen vinden plaa ts onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie daarvan,
als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2 Algemene voorwaa rden van de wederpartij gaan slechts geheel of gedee ltelijk van de overeenkomst deel uitmaken, indien zij nadrukkelijk door
SuperBOB zijn aa nvaard.
3 I ndien mocht blijken dat een of meerdere artikelen van de overeenkomst nietig of onverbindend zijn, tast dit niet de verbindendheid aan van de
overige bepalingen van deze overeenkomst.

artikel 2 DEF I NI TI ES
1 I n deze bedingen hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:
1.1 SuperBOB / wij / ons: SUPER BO B CHAUF FE URS DI ENST EN
1.2 De privé-chau�eur: een bij ons ingeschreven natuurlijke persoon met wie wij op aanvragen bemiddelen.
1.3 Chau�eertijd: de tijd die een privé-chauffeur rijdend in de auto van de wederpartij doorbrengt.
1.4 Wachttijd:  de tijd die een privé-chauffeur wachtend ten behoeve van de wederpartij doorbrengt.
1.5 Reistijd:  de tijd die een privé-chau�eur reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt.
1.6 Wederpartij: natuurlijk of -rechtspersoon waarmee SuperBOB een overeenkomst van dienstverlening heeft.

artikel 3 KEUZE
1 Wij zijn volledig vrij in de selectie van en de bemiddeling met de privé-chau�eur.

artikel 4 OFF ERTES
1 Offertes verplichten tot niets, mits deze een termijn voor aa nvaarding bevatten.

artikel 5 ANNU LERI NG
1 De wederpartij heeft de gelegenheid een afgesproken rit ongedaan te maken, mits dit gesc hiedt uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de r it. I ndien niet
tijdig wordt geannuleerd, is SuperBO B gerechtigd 4 werkuren bij de wederpar tij te factureren.

artikel 6 RE CLAMEB EHANDEL I NG
1 Klachten dienen onverwijld na de constatering daarvan, doch uiterlijk binnen 8 dagen na beëindiging van de chauffeurswerkzaa mheden schriftelijk aan
ons te worden gemeld, bij gebreke waa rvan het reclamerecht vervalt.

artikel 7 ZEKER HEID
1 Wij behouden ons het volledige recht voor om nog uit te voeren opdrachten op te schorten, wanneer gedurende de overeenkomst blijkt dat de
wederpartij verzuimt zorg te dragen voor tijdige betaling. I ndien de wederpartij de nakoming van enigerlei verplichting in verzuim is, zijn alle rekeningen
terstond volledig opeisbaar.

artikel 8 CO NF I RMATIE
1 De wederpartij dient zich te houden aa n onze schriftelijke confirmatie, indien door hem niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van het
gestelde in betreffende confirmatie is ontkend.
2 Overeenkomsten en eventuele mutaties daarop, zijn uitsluitend bindend voor o ns ingeval deze door ons schriftelijk zijn gecon�rmeerd.

artikel 9 PR I JZEN
1 Onze prijzen zijn exc lusief BT W en e ventueel andere door de overheid te he�en rechten of belastingen. Berekend worden de chauffeer-, wacht- en
reistijd die ten behoeve van de wederpartij is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier.

artikel 10 SUP PLEME NTEN
1 Eventuele te maken overnachtingen gedurende de rit komen voor rekening van de wederpartij. De duur van de overnachting wordt niet bestempeld als
chauffeer-, wacht- of reistijd en wordt derhalve niet doorberekend.
2 Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudsk osten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden komen te
allen tijde voor rekening van de wederpartij en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur. met overlegging van, voor zover mogelijk,
desbetreffende reçu’s.

artikel 11 FACTURER I NG
1 Onze nota’s worden, o p verzoek van de wederpartij, o pgemaa kt aan de hand van een r itbon. Deze r itbon, welke door de wederpartij voor akkoord
getekend wordt, verbindt de wederpartij. Deze is gehouden er op toe te zien dat de correcte start- en eindtijd van de privé-chauffeur duidelijk wordt
vermeld.
2 I ngeval de bij ons ingeleverde ritbon verschilt van het door de wederpartij gehouden afschrift, geldt de originele ritbon voor de afrekening, welke in de
nota zal worden opgenomen als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de wederpartij, dat voormeld verschil niet aa n hem is toe te r ekenen.

artikel 12 VER RI CHT I NG VAN WER KZAAMHEDEN
1 De periode waarin de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, is bepaald in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks
behoort plaa ts te vinden, na de aanname van de opdracht niet zullen muteren.

artikel 13 BET ALI NG
1 De wederpartij verplicht zich te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enig beroep op schuldvergelijking en / of zonder enige korting.
Eventuele overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door SuperBO B is ontvangen.
2 I ndien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn het factuurbedrag volledig voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is
SuperBOB gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling haar vanaf de vervaldatum over deze somma r ente in rekening te brengen. Deze  r ente is gelijk
aan 1 % per kalendermaa nd, een gedeelte van een maa nd voor een hele gerekend.
3 Enkel betalingen onder factuurnummer aan SuperBOB zijn bevrijdend. Betalingen aan privé-chau�eurs zijn enkel toegestaa n en bevrijdend indien
schriftelijk overeengekomen
4 Alle buitengerechtelijke incass okosten komen voor r ekening van de wederpartij. Deze zijn gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een
minimum van € 45,38.

artikel 14 ONTBI NDI NG
1 Onverlet latende hetgeen elders in deze bedingen is bepaald, zijn wij gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en
zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, d e overeenkomst door middel van een aa ngetekend schrijven te ontbinden indien
de wederpartij wanprestatie pleegt; in staa t van faillissement is verklaard;  (v oorlopige) surséance van betaling heeft verkregen; een
buitengerechtelijke schuldenregeling treft; zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waa ronder in geval van een vennootschap is
inbegrepen de overdracht van ( een gedeelte van) het aan delenkapitaal; een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing
of inschrijving verliest; wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; overlijdt of begint met de ( gedeeltelijke) liquidatie van
zijn onderneming en / of vermogen;  onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidss traf of een geldboete; danwel wederpartij
andersz ins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen.

artikel 15 VER ZEKER I NGEN
1 De wederpartij is verplicht ten minste een WA -verzekering af te sluiten conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittendenverzekering. De wederpartij is verplicht deze
verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden.

Artikel 16 AANSPR AK ELI JKHEID
1 Voor schade veroorzaa kt door geen, niet-tijdige, onvolledige of onbehoorlijke verrichting van chauffeurswerkzaam heden zijn wij
alleen dan aa nsprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
2 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, komende uit de door ons verrichte werkzaamheden.
3 Wij aanvaarden, onverminderd de bepaling in lid 1, geen aa nsprakelijkheid voor:
3.1 Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging;
3.2 Schade of kosten gemaa kt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring of een verkeersongeval,
welke niet te wijten is aa n opzet of grove schuld van de privé-chau�eur;
3.3 Schade aa n het voertuig die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en / of de eventuele kosten van een bonus-
of malusverlies;
3.4 Letsel aa n passa giers en schade of kosten ontstaan aan zaken aa nwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de
opdracht;
3.5 Verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde.

artikel 17 FO RCE MAJE URE
1 Bij overmacht kunnen hetzij de uitvoering geheel of ten dele op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of ten dele
heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst gehee l of ten dele zonder rechterlijke tusse nkomst voor ontbonden te verklaren,
alles zonder dat de wederpartij hieraan jegens ons enig recht ontleent. De wederpartij is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen,
alles naar evenredigheid.
2 De betekenis van overmacht in dezen is iedere omstandigheid, waa rdoor de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt, o ok al
was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraa k zoals onder meer de navolgende: brand; oorlog;
demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden;
epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfss toringen; energiecrises.

artikel 18 KET TI NGBEDI NG
1 Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en / of wijziging van de onderneming, waarbij door ons geleverde werkzaamheden
betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze bedingen aan zijn opvolging op te leggen.

artikel 19 NAAM SVER ANDER I NG
1 De hier gestelde bedingen blijven onverminderd van kracht ingeval SuperBOB geheel of ten dele van naa m, r echtsvorm of eigenaar
verandert.

artikel 20 TOEPASS EL I JK RE CHT
1 Elke overeenkomst waa rop deze bedingen van toepass ing is, ook in geval van activiteiten op buitenlandse bodem, alsmede de daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.

artikel 21 BEVO EGDE RE CHT ER
1 Elk geschil, welk tussen ons en de wederpartij zou mogen r ijzen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde r echter te Arnhem,
voorzover de wet zulks toelaat.

artikel 22 BEPER KT E TOEPASSI NG PARTI CULI ER EN
1 Artikel 21.1  is niet van toepass ing indien de wederpartij een in Nederland verblijvend natuurlijk persoon is, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij.

Artikel 23 -Tr ansport, risico
23.1 Het voertuig wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever dan wel door Superbob Chau�eursdiensten, I ndien het voertuig
een ander rijbewijs dan het B -rijbewijs vereist, dient de opdrachtgever dit uitdrukkelijk te melden. I n het geval de chauffeur ten
gevolge van het nalaten van deze vermelding zijn diensten niet kan verrichten of heeft verricht, dient de opdrachtgever de gemaakte
kosten te vergoeden of de boetes te betalen.
23 .2 Het gebruik van het voertuig van de opdrachtgever geschiedt voor rekening en r isico van de opdrachtgever, tenzij de wijze van
gebruik door de chauffeur opzettelijk nalatig is of te wijten is aa n grove schuld. Het gebruik van het voertuig van een derde geschiedt
voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij de wijze van gebruik door de chau�eur opzettelijk nalatig of te wijten is aan grove
schuld.
23 .3 De opdrachtgever verklaa rt stilzwijgend dat het door hem ter beschikking gestelde voertuig verzekerd is voor wettelijke
aansprakelijkheid.
23 .4 I ndien opdrachtgever een voertuig inhuurt bij Superbob Chauffeursdiensten is er sprake van een huurovereenkomst wat betreft
het voertuig, en heeft de opdrachtgever een eigenrisico van € 150 ,00 per schadegebeurtenis. De vergoeding van de huurovereenkomst
wordt gerekend per kilometer.
23 .5 Superbob chau�eursdiensten garandeert dat het door haa r ter beschikking gestelde voertuig deugdelijk is voor het doel waa rvoor
het wordt aa ngewend en dat het voertuig verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid en inzittendenverzekering.
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