
 

VERHUUR RECLAME AANHANGWAGEN 

Algemene Voorwaarden 
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Algemeen: 
Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake  
van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken door Merkmedia.  
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Merkmedia niet,  
Tenzij deze door Merkmedia schriftelijk zijn aanvaard.  
Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van de huurder, prevaleren de  
voorwaarden van Merkmedia.  
Onder de door Merkmedia te verhuren reclame aanhangers wordt in deze  
Algemene Voorwaarden mede verstaan alle toebehoren van de reclame aanhangers 
Waaronder de kliklijsten, draagframes, tussenkabels en sloten. 
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder  Merkmedia verstaan,  
Merkmedia, Hege Wier 6, 8771 RN Nijland.  
 
Aanbod en overeenkomst: 

  2.1 Alle offertes, waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, zijn 
vrijblijvend en binden Merkmedia  niet.  

  

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat huurder de schriftelijke 
huurovereenkomst heeft ondertekend, de huursom alsmede de waarborgsom heeft 
voldaan en Merkmedia  deze overeenkomst van handtekening heeft voorzien. Tevens 
dient huurder een geldig rijbewijs te tonen. 

 

 

   

  3. Prijzen, betaling en waarborgsom: 
  3.1 De op de huurovereenkomst vermelde prijs is inclusief BTW en waarborgsom. 

  
3.2 Huurder is verplicht de huurprijs en de waarborgsom bij aanvang van de huurperiode te 

voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
  3.3 Merkmedia  verplicht zich de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, 

indien huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, aan huurder te retourneren. 
  3.4 

 
 
3.5 

Indien de huurovereenkomst wordt gesloten met meerdere huurders, zijn alle huurders 
hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de huurprijs, alsmede alle overige kosten die 
Merkmedia  in rekening mag brengen op grond van de huurovereenkomst.  
Een reeds gereserveerde reclame aanhanger kan geannuleerd worden. Wel worden er 
dan annuleringskosten in rekening gebracht van 10% van de huurprijs excl. btw. 
 

  4. Levering en terug bezorging: 

  
4. Huurder dient de reclame aanhanger bij Merkmedia  op te halen en terug te bezorgen 

op het in de huurovereenkomst bepaalde tijdstip. 
 

  5. Duur: 

  

5. De in de overeenkomst genoemde huurperiode neemt zijn aanvang op de dag waarop de 
reclame aanhanger in het bezit van huurder wordt gesteld, dan wel zoveel eerder als 
door Merkmedia  aan huurder mededeling is gedaan dat de aanhangwagen ter 
beschikking van huurder staat. 
De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het 
overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien huurder de reclame aanhanger niet 
overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden heeft terugbezorgd op het 
overeengekomen tijdstip van beëindiging van de overeenkomst, eindigt de 
huurovereenkomst op het tijdstip waarop de reclame aanhanger bij Merkmedia  is 
terugbezorgd of door Merkmedia  is teruggehaald. In dat geval is huurder naast de 
gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de reclame aanhanger tot zijn 
beschikking heeft gehad, eveneens een boete verschuldigd van € 50.- per dag. Tevens is  

  

Merkmedia in dat geval gerechtigd de reclame aanhangwagen zelf terug te halen.



    
 

  6. Controle gehuurde zaken: 

  

6 Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de reclame aanhanger op gebreken te 
hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient 
huurder dit terstond bij Merkmedia  te melden.  
 

  7. Verplichtingen huurder: 
  7.1 Huurder dient:  

  
a. de aanhanger zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan de 

huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen 
veranderingen aan de aanhanger aan te brengen; 

  b. de reclame aanhanger ten allen tijde aangekoppeld te hebben aan het trekkend voertuig 
voorzien van (meegeleverd) disselslot. Het is niet toegestaan de reclame aanhanger 
vrijstaand (onaangekoppeld) te parkeren. Bij niet naleving van artikel 7.1.b. van deze 
Algemene Voorwaarden is huurder naast de gebruikelijke huurprijs waarin hij de reclame 
aanhanger tot zijn beschikking heeft gehad, eveneens een boete verschuldigd van ₠50.-  
Tevens is Merkmedia  gerechtigd de reclame  aanhanger  zelf terug te halen;  

  c. zichzelf en het voor de reclame aanhanger te gebruiken vervoermiddel verzekerd te 
hebben volgens de wettelijke voorschriften door middel van een W.A. verzekering; 

  d. Merkmedia ten allen tijde toegang tot de aanhanger  te verschaffen;  
  e. aanspraken van derden op de reclame aanhanger af te wijzen en Merkmedia terstond 

daarvan op de hoogte te stellen; 
  f. ervoor zorg te dragen dat de aanhanger niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet 

gerechtigd de reclame aanhanger aan derden onder te verhuren of ander zins ter 
beschikking te stellen; 

  g. de reclame aanhanger in zijn geheel na gebruik schoon af te leveren, indien huurder dit 
niet nakomt is verhuurder gerechtigd éénmalig een bedrag ter grootte van ₠25,-- in te 
houden op de waarborgsom om de reclame aanhanger te reinigen; 

  h. bij het afhalen van de gereserveerde reclame aanhanger, zich te legitimeren door middel 
van een geldig B rijbewijs. Huurder verstrekt Merkmedia  een zelfgemaakte 
duidelijke kopie van dit rijbewijs. (Deze kopie krijgt huurder na beëindiging huurperiode 
terug); 

  i. zelf zorg te dragen voor een juiste kentekennummerplaat; 
  j. 

 
k. 

zelf zorg te dragen voor een geldige vergunning voor het plaatsen van een reclame 
aanhanger; 
zelf de reclame aanhanger aan- en af te koppelen, en is hier zelf verantwoordelijk voor; 

  l. de reclame aanhanger niet te beladen met goederen, in welke vorm dan ook; 
  7.2 Indien huurder enige verplichting uit een met Merkmedia  gesloten overeenkomst niet 

nakomt, is huurder door het enkele feit van niet-nakoming, zonder dat een nadere 
ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Merkmedia  is alsdan gerechtigd aan huurder 
een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij een gedeelte 
van een maand geldt als een volledige maand. Voorts is huurder gehouden alle door  
Merkmedia  te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten aan  
Merkmedia te voldoen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 
tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van  
Merkmedia  om volledige schadevergoeding te vorderen.  
 

  8. Schade en gebreken 

  

8.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de reclame aanhanger door huurder is 
ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het 
risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de reclame aanhanger, 
anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van de reclame aanhanger, voor rekening 
en risico van huurder. 

  
8.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de reclame aanhanger alsmede 

diefstal van de reclame aanhanger terstond aan Merkmedia  te melden.  



  8.3 Veranderingen en/of reparatie aan de reclame aanhanger mag uitsluitend in schriftelijke 
opdracht van Merkmedia, worden verricht.   
 

  9. Aansprakelijkheid 

  

9.1 De aansprakelijkheid van Merkmedia  is, behoudens in geval van opzet of grove schuld 
van Merkmedia, of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling 
productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in de 
reclame aanhanger bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de reclame 
aanhanger. Merkmedia  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn 
aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd. 

  
9.2 Indien huurder geen consument is, is hij gehouden Merkmedia  te vrijwaren terzake 

van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de 
aansprakelijkheid van Merkmedia  in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.  

  9.3 Huurder is zelf aansprakelijk voor de boetes van verkeersovertredingen. De kosten 
hiervan zijn voor rekening van huurder. 

  9.4 Huurder draagt zelf de kosten, en is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de 
juiste (eventueel benodigde) reclame-vergunningen volgens de A.P.V. (Algemene 
Plaatselijke Verordening) van de desbetreffende gemeente(n). Merkmedia  is nimmer 
aansprakelijk voor het niet naleven van de A.P.V. door huurder. 

  9.5 Mocht door overmacht de gereserveerde reclame aanhanger niet beschikbaar zijn, 
aanvaard Merkmedia geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. gevolgkosten. Echter, 
Merkmedia zal altijd een passende oplossing bieden. 
 

  10. Opzegging/beëindiging 

  

10.1 De huurovereenkomst kan door Merkmedia  met onmiddellijke  ingang worden 
opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. In alle 
overige gevallen kan Merkmedia  de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn 
van 1 dag, voor zover de huurovereenkomst voor een kortere duur dan 1 maand is 
gesloten, en 1 week voor zover de huurovereenkomst voor een langere duur dan 1 
maand is gesloten. Huurder is alsdan verplicht de reclame aanhanger terstond aan 
Merkmedia terug te geven. Indien huurder dit nalaat, heeft Merkmedia het recht de 
reclame aanhanger terug te halen. 

  

10.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan 
de huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 
1 maand in acht te worden genomen. 
In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de 
huurovereenkomst opgenomen tijdstip. 

  10.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de reclame aanhanger in dezelfde staat 
waarin zij is afgegeven ter beschikking van Merkmedia te worden gesteld. Indien de 
reclame aanhanger gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale 
slijtage betreft, dan wel indien huurder de reclame aanhanger niet of gebrekkig heeft 
schoongemaakt, is Merkmedia  gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in 
rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de 
reparatiekosten. 

  10.4 Indien huurder niet in staat is de reclame aanhanger aan Merkmedia  terug te 
bezorgen, dient huurder aan Merkmedia  een door Merkmedia  te bepalen 
schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de reclame 
aanhanger, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom. 
 

  11. Toepasselijk recht en geschillenregeling. 

  
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Merkmedia  is het Nederlands recht van 

toepassing. 
   

 

   
   
   

    
 


