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De ondergetekenden; 
 
de Vereniging van Auto-, Tweewieler-, Revisie-, Mechanisatie-, Caravan-, Autoverhuur-, 
Brandservice-, Schadereparatie-, Takel- en Bergingsbedrijven, Auto- en Motorrijscholen en 
Vul- en Service-stations te Bunnik, 
ten deze optredende namens haar leden van de Afdeling Autoverhuur, verder te noemen 
BOVAG  
 
en 
 
de Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars te ’s-Gravenhage ten deze 
optredende namens haar leden; 
verder te noemen Afdeling Motorrijtuigen. 
 
In aanmerking nemende: 
 
dat ingeval een huurauto als nader omschreven door een ongeval buiten gebruik wordt 
gesteld, voor een veroorzaken waarvan zijn één of meer personen, die voor deze hun 
aansprakelijk ingevolge een motorrijtuigverzekering door een lid van de Afdeling 
Motorrijtuigen hebben gedekt, tussen de hierbij betrokken bij herhaling geschillen rijzen en 
procedures worden gevoerd omtrent de vragen, wanneer, in hoeverre en tot welke bedragen 
de exploitant van de huurauto recht kan doen gelden op vergoeding van bedrijfsschade c.q. 
vergoeding van kosten verbonden aan het vervangen van de huurauto door indienstelling 
van reservemateriaal of anderszins; 
dat partijen te rade zijn gegaan geschillen van deze aard door het sluiten van een 
overeenkomst te voorkomen; 
 
komen overeen als volgt: 
 

Artikel 1 
Deze overeenkomst verstaat onder; 
a. huurauto:personenauto- of bestelauto (kampeerauto’s en leaseauto’s vallen niet onder de 

werking van deze overeenkomst) bestemd om zonder bestuurder tegen vergoeding ter 
beschikking te worden gesteld aan een persoon, die de wil te kennen geeft als huurder 
van die voornoemde auto’s op te treden en waarvoor een huurcontract door de 
ondernemer aan de huurder is uitgereikt, waaruit blijkt dat dit van toepassing was ten tijde 
van het ongeval. De ondernemer verleent de assuradeur of diens gemachtigde alle 
medewerking wanneer deze om overlegging van het huurcontract verzoekt. 

b.   ondernemer: elk lid van de BOVAG Afdeling Autoverhuur, dat uitsluitend of onder meer 
huurauto’s exploiteert. 

c.  assuradeur: elk lid in de zin van de statuten  van de Afdeling Motorrijtuigen. 
d.  verzekerde: ieder die jegens een ondernemer aansprakelijk is en wiens aansprakelijkheid 

bij een assuradeur is verzekerd. De gehoudenheid tot een schadevergoeding van de 
assuradeur op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen is 
hieronder eveneens begrepen.  

e. bedrijfsschade: elke schade, welke voor een ondernemer voortvloeit uit het feit, dat een 
huurauto niet overeenkomstig haar bestemming kan worden gebruikt als gevolgd van een 
ongeval, waardoor zij hetzij tijdelijk buiten bedrijf wordt gesteld hetzij blijvend aan gebruik 
in het bedrijf onttrokken wordt doordat herstel niet mogelijk is dan wel economisch niet is 
verantwoord. 

f.  stilstandsduur: 
1.   Het aantal dagen, verlopende tussen het tijdstip waarop een huurauto, welke als 

gevolg van een ongeval is beschadigd, tot herstel van deze schade buiten gebruik 
moet worden gesteld, en het tijdstip waarop de huurauto redelijkerwijze kan zijn 
hersteld. 

2.  Het aantal dagen, verlopende tussen het tijdstip waarop een huurauto als gevolg van 
een ongeval zodanig is beschadigd, dat herstel niet mogelijk is dan wel economisch 
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niet is verantwoord, en het tijdstip waarop deze huurauto redelijkerwijze kan zijn 
vervangen.  

 De ondernemer verleent de door de assuradeur aangewezen expert alle medewerking 
welke deze behoeft om tot vaststelling van de stilstandsduur te komen. 

g.  cataloguswaarde: de door de autofabrikant of diens importeur in Nederland geadviseerde 
consumentenprijs inclusief BTW en BPM aan de particulier, geldende op het tijdstip 
waarop de bedrijfsschade wordt geleden . Zo merk en type van de huurauto op dat tijdstip 
niet meer door de autofabrikant of diens importeur geleverd wordt, wordt de laatst 
geadviseerde prijs inclusief BTW en BPM als cataloguswaarde aangemerkt. 

 

Artikel 2 
Onder voorwaarde dat de betrokken huurauto ten tijde van het ongeval als zodanig werd 
gebruikt, vergoedt de assuradeur ter voldoening van zijn aansprakelijkheid rep. De 
aansprakelijkheid van zijn verzekerde – behoudens het bepaalde in artikel 4 – wegens 
bedrijfsschade aan de ondernemer een bedrag als hieronder nader omschreven, tot welk 
bedrag bedrijfsschade wordt geacht te zijn geleden zonder dat het de assuradeur resp. de 
ondernemer vrij zal staan aan te voeren, dat de schade uit dezen hoofde minder of meer 
heeft belopen. 
 

Artikel 3 
Het ingevolge artikel 2 verschuldigde bedrag beloopt 1,7‰ van de cataloguswaarde van de 
beschadigde huurauto, zulks voor iedere dag van de stilstandsduur. De uitkering als zodanig 
staat los van de BTW omdat bedrijfsschadevergoeding geen levering van zaken of diensten 
betreft. 
 

Artikel 4 
Indien het schadebedrag van ƒ950,- exclusief BTW of minder beloopt kan de ondernemer 
zomin krachtens deze overeenkomst als anderszins aanspraak maken op vergoeding van 
bedrijfsschade. Op initiatief van één van de partijen kan dit bedrag overeenkomstig het 
verloop van het prijsindex-cijfer Reparatie plaatschade, zoals gepubliceerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, gewijzigd en nader vastgesteld worden, zulks met inachtneming 
van het navolgende: 

 het index-cijfer wordt per 1 januari 1999 gesteld op 100 bij een schadevergoeding van 
ƒ950,- exclusief BTW; 

 het bedrag van ƒ950,- wordt verhoogd of verlaagd in evenredigheid met de verhoging 
resp. verlaging van het indexcijfer ten opzichte van 1 januari 1999 en vervolgens nader 
vastgesteld in hele guldens met dien verstande, dat in het bedrag der verhoging resp. 
verlaging ten opzichte van het bedrag van ƒ950,- een gedeelte van een gulden van ƒ0,50 
en hoger voor een hele gulden wordt gerekend en een gedeelte van een gulden van 
minder dan ƒ0,50 wordt verwaarloosd; 

 een verhoging of verlaging wordt ingevoerd op de eerste januari volgende op het door één 
der partijen genomen initiatief en heeft geen terugwerkende kracht; zij is bindend voor de 
leden van partijen door een besluit van haar besturen.  

  

Artikel 5 
Nadat de assuradeur zijn uit vorengemelde bepalingen voortvloeiende verplichtingen is 
nagekomen verleent de ondernemer aan de assuradeur en diens verzekerde terzake van zijn 
vordering wegens bedrijfsschade zonder enig voorbehoud finale kwijting en algehele 
decharge. Indien de verplichtingen van de assuradeur – te zijner beoordeling – uitsluitend 
berusten op de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of indien de assuradeur 
zich bij de verzekeringsovereenkomst enig verhaalrecht heeft voorbehouden, zal de 
ondernemer de assuradeur op diens verlangen uitdrukkelijk en gelijktijdig met de betaling 
doen treden in de rechten, welke hij ten laste van de verzekerde heeft.  

 

Artikel 6 
a.  Geschillen tussen ondernemers en assuradeuren (hierna ook aangeduid als 

betrokkenen), uit deze overeenkomst of haar uitvoering voortvloeiende, worden door de 
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meest gerede van hen voorgelegd aan een overeenkomstig het bepaalde sub b te 
benoemen commissie. Deze commissie beslist het geschil als goede mannen naar 
billijkheid. Haar uitspraak heeft kracht van bindend advies. 

b.  Een commissie als sub a bedoeld bestaat uit drie adviseurs. Zij worden benoemd als 
volgt:  

   elk der beide betrokkenen benoemt één adviseur; in geval een beroep wordt gedaan 
op bezwaren als onder a omschreven behoeft degeen, die dit beroep deed, voor de 
benoeming het consent van het Bestuur de organisatie waartoe hij behoort; 

   indien twee maanden nadat één der betrokkenen een adviseur heeft benoemd, de 
andere een zodanige benoeming niet heeft gedaan, is eerstbedoelde bevoegd aan 
de President van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage te verzoeken de 
tweede adviseur in hoogte ressort te benoemen; 

   de beide invoege als voormeld benoemde adviseur benoemen tezamen de derde 
adviseur, die als voorzitter der commissie zal optreden komen zij dienaangaande niet 
tot overeenstemming, hetwelk geacht zal worden het geval te zijn indien de 
benoeming van de derde adviseur niet is geschied binnen twee maanden, nadat de 
tweede adviseur is benoemd, dan is de meest gerede der beide betrokkenen 
bevoegd aan de voormelde President te verzoeken de derde adviseur in hoogste 
ressort te benoemen. 

c.  Een commissie als bedoeld in dit artikel stelt betrokkenen zelf in de gelegenheid om door 
haar te worden gehoord. Overigens bepaalt zij vrijelijk de wijze van procederen. Haar last 
duurt zes maanden gerekend van de benoeming van de derde adviseur. Zij kan haar last 
bij met redenen omklede beslissing met ten hoogste zes maanden verlengen. Zij bepaalt 
bij haar uitspraak het bedrag van haar verschotten en honorarium alsmede ten laste van 
welke der betrokkenen dit bedrag komt. Alle andere kosten blijven voor rekening van 
degene, die deze heeft aangewend. 

 

Artikel 7 
De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op de leden van de BOVAG 
Afdeling Autoverhuur en van de Afdeling Motorrijtuigen, die deze door partijen namens hen 
gesloten overeenkomst hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend hebben bekrachtigd. 
 

Artikel 8 
Deze overeenkomst treedt met inachtneming van artikel 7 in werking op 1 januari 1999 te 
00.00 uur. 
 
 

Artikel 9 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Elk der partijen is bevoegd haar 
op te zeggen bij aangetekend schrijven aan de wederpartij met inachtneming van een 
opzegtermijn van zes maanden 
 

 


