
Algemene Voorwaarden 
van Hamaxa Chauffeursdienst (hierna: “Hamaxa”), eenmanszaak, gevestigd te Velp (Gld.) aan de 
Pastoor Koenestraat 39, zoals deze in oktober 2013 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken in Arnhem onder nr. 5693023. 
 
 

Artikel 1 - Definities 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
OPDRACHTNEMER: Hamaxa. 
OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Hamaxa een overeenkomst afsluit. 
CHAUFFEUR: de persoon die uit naam van Hamaxa ten behoeve van de opdrachtgever conform de overeenkomst 
werkzaamheden uitvoert. 
OVEREENKOMST/OPDRACHT: alle tussen Hamaxa en opdrachtgever gemaakte afspraken m.b.t. de uitvoering van 
werkzaamheden door Hamaxa. 
SCHRIFTELIJK: per post of per e-mail. 
WERKZAAMHEDEN: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven. 
RIJTIJD: de tijd die een chauffeur rijdend doorbrengt, incl. rusttijd. 
RUSTTIJD: de tijd die een chauffeur rustend doorbrengt; per 4 uur onafgebroken rijtijd kan de chauffeur aanspraak 
maken op een kwartier rusttijd. 
WACHTTIJD: de tijd die een chauffeur wachtend doorbrengt op verzoek van de opdrachtgever. 
REISTIJD: de tijd die een chauffeur reizend doorbrengt om op het door de opdrachtgever opgegeven startadres te 
komen of om vanaf het eindadres weer thuis te komen. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Hamaxa en 
opdrachtgever. 
2. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. 
3. Indien Hamaxa niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze 
voorwaarden niet van toepassing zijn of in de toekomst niet strikt worden nageleefd. 
4. Bij nietig verklaring van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze 
voorwaarden volledig van toepassing; partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging 
van de nietig verklaarde overeen te komen waarbij indien en voor zover mogelijk doel en strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
 

Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten 
 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
2. Alle door Hamaxa gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd; acceptatie van onderdelen van een 
aanbieding kan voor Hamaxa geen verplichtingen doen ontstaan. 
3. Een overeenkomst tussen Hamaxa en opdrachtgever komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod van 
opdrachtgever aan Hamaxa dan wel doordat Hamaxa met de uitvoering van de overeenkomst begint. 
4. Aanvullingen of wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door de opdrachtgever aan Hamaxa te worden 
meegedeeld en zijn pas bindend indien en voor zover deze door Hamaxa schriftelijk zijn aanvaard. 
 

Artikel 4 - Verplichtingen van opdrachtgever 
 
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, welke Hamaxa stelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de 
verleende opdracht  of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan vermoeden dat Hamaxa die nodig heeft, tijdig doch 
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Hamaxa ter beschikking te stellen. 
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hamaxa ter beschikking 
gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
3. Opdrachtgever is gehouden Hamaxa onverwijld te informeren omtrent feiten, omstandigheden en wijzigingen die in 
verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 
4. Opdrachtgever stelt voor de uitvoering van de opdracht zijn voertuig ter beschikking van Hamaxa. 



5.Opdrachtgever is verplicht tijdens de gehele duur van de uitvoering van de opdracht voor het ter beschikking 
gestelde voertuig een passende WA- en inzittendenverzekering te hebben afgesloten conform de gestelde eisen in de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 
6. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat het ter beschikking gestelde voertuig voldoet aan alle wettelijke 
(veiligheids)eisen. 
7. Hamaxa is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te annuleren tot het moment dat 
opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan. 
8. Extra kosten voor Hamaxa die voortvloeien uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht, en welke zijn ontstaan 
door het niet, niet tijdig, onvolledig of niet juist voldoen aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen, zijn voor 
rekening en risico van de opdrachtgever. 
 

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst 
 
1. Hamaxa zal de opdracht naar beste vermogen laten uitvoeren. 
2. Hamaxa bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd waarbij de wensen van de 
opdrachtgever zoveel mogelijk in acht worden genomen. 
3. Hamaxa heeft het recht de opdracht door derden te laten uitvoeren zonder voorafgaande kennisgeving aan 
opdrachtgever maar blijft aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst. 
4. Het tijdvak waarbinnen ofwel het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden vericht, is 
vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks hoort plaats te vinden na de aanvaarding van 
de opdracht niet zullen wijzigen. 

 

Artikel 6 - Annulering 
 
1. De opdrachtgever kan een overeenkomst kosteloos annuleren tot uiterlijk 12 uur voor de aanvang van de uitvoering 
van de overeenkomst. 
2. Indien een overeenkomst niet tijdig wordt geannuleerd, is Hamaxa gerechtigd annuleringskosten in rekening te 
brengen bij opdrachtgever ter hoogte van 20 % van de overeengekomen ritprijs. 
  

Artikel 7 - Geheimhouding 
 
1. Hamaxa is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken 
tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke 
aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Hamaxa zal deze geheimhoudingsplicht ook aan haar 
chauffeurs opleggen. 
 

Artikel 8 - Overmacht 
 
1. Hamaxa is, in geval van overmacht, gerechtigd om de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
schorten zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enig recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever. 
2. In geval van overmacht is ieder der partijen bevoegd om de (uitvoering van de) overeenkomst  te beëindigen zonder 
rechterlijke tussenkomst, met dien verstande dat de bevoegdheid tot beëindiging pas ontstaat na een periode van 3 
maanden waarin Hamaxa in de gelegenheid wordt gesteld de overeenkomst alsnog in zijn geheel uit te voeren tenzij 
uit de aard van de opdracht voortvloeit dat zulks onmogelijk is. Opdrachtgever is in dat geval verplicht het gedeelte 
van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel te 
betalen. 
3. Hamaxa stelt opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een ontstane overmachtsituatie in kennis. 
4. Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan iedere al 
dan niet van buiten komende omstandigheid waardoor de nakoming van de (uitvoering van) de overeenkomst wordt 
bemoeilijkt of verhinderd, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. 
5. Voorzover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking (van het openbaar 
vervoer), bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie of enig daaraan gelijk te 
stellen toestand, stroomstoringen (in elektronische communicatielijnen), brand, ontploffing en andere calamiteiten, 
waterschade en overstromingen, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede ziekte van het personeel van Hamaxa. 
 

Artikel 9 - Prijzen 
 
1. De door Hamaxa opgegeven prijzen zijn excl. BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of 



belastingen. 
2. Aan opdrachtgever worden op basis van het uurtarief van Hamaxa in rekening gebracht de rijtijd, (eventuele) rusttijd, 
wachttijd en reistijd van de chauffeur waarbij telkens naar boven wordt afgerond op één vierde uur. 
3. Per rit worden aan opdrachtgever minimaal drie uren in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. 
4. Met inachtneming van het gestelde in artikel 9 lid 2 worden meeruren als gevolg van ernstige verkeersvertragingen 
(door noodweer, spitsuur of verkeersongeval en dergelijke) door Hamaxa in rekening gebracht bij opdrachtgever aan 
de hand van door de chauffeur ingevulde uren op de ritverantwoordingsstaat. 
5. Reistijd van de chauffeur om naar het startadres te komen en van het eindadres weer thuis te komen, wordt in 
rekening gebracht met uitzondering van het eerste kwartier. 
6. Indien het eindadres afwijkt van het startadres wordt de reistijd van de chauffeur om terug op het startadres te 
geraken volledig in rekening gebracht. 
7. Reiskosten worden in rekening gebracht op basis van het openbaar vervoertarief eventueel met inzet van een 
kortingskaart indien de chauffeur in daluren kan reizen of indien het onmogelijk is naar/van het start/eindadres met 
het OV te reizen, op basis van een kilometervergoeding van € 0,25/km. 
8. Voor avond-, nacht- en weekendritten wordt aan opdrachtgever een meerprijs van 25% in rekening gebracht tenzij 
anders overeengekomen. 
9. Voor ritten op erkende feestdagen wordt aan opdrachtgever een meerprijs van 50% in rekening gebracht tenzij 
anders overeengekomen. 
10. Indien de overeengekomen dan wel reëel gewerkte rij/rust/wacht/reistijd de acht uur overschrijdt dan wordt ten 
behoeve van de chauffeur minimaal een bedrag van € 12,50 aan maaltijdvergoeding bij opdrachtgever in rekening 
gebracht. 
11. Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen ten behoeve van de chauffeur worden in rekening 
gebracht bij de opdrachtgever met dien verstande dat de overnachtingtijd niet in rekening wordt gebracht maar deze 
wel minimaal acht uur bedraagt. 
12. Brandstofkosten, parkeergelden en tol zijn voor rekening van opdrachtgever en dienen indien noodzakelijk ter 
plaatse onmiddellijk te worden voldaan. 
13. Hamaxa behoudt zich het recht voor één of meerdere voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen ook 
wanneer zulks niet in de offerte of opdrachtbevestiging is vermeld. 
 

Artikel 10 – Facturering/betaling 
 
1. Facturen worden uitgeschreven aan de hand van door de chauffeur ingevulde uren op de ritverantwoordingsstaat. 
2. De vervaldatum der facturen is 14 dagen na factuurdatum. 
3. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de betreffende 
factuur van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119a BW 
zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist. 
4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte en waaronder begrepen wettelijke vertragingsrente, incassokosten en 
eventuele rechtskundige bijstand die Hamaxa moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de 
betalingsverplichting van opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
5. Een betaling van opdrachtgever aan Hamaxa strekt eerst tot voldoening van de in lid 4 genoemde kosten en 
vervolgens op in volgorde van ouderdom openstaande facturen ongeacht andersluidende aanwijzingen van 
opdrachtgever. 
6. Hamaxa is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van opdrachtgever. 
7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever 
anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm 
omzet of aan een derde overdraagt dan wel de plaats van zijn vestiging en/of woonplaats naar het buitenland 
verplaatst, zullen de verplichtingen van Hamaxa onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 

Artikel 11 - Uitvoeringstermijn 
 
1. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Hamaxa schriftelijk in gebreke te stellen en dient zij 
Hamaxa, indien het  geen fatale uitvoeringstermijn betreft, de gelegenheid te bieden om deze alsnog binnen redelijke 
termijn na te komen.  
 

Artikel 12 - Reclame 
 
1. Een reclame met betrekking tot de verleende diensten en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 8 dagen na 
het verlenen van die diensten en/of na factuurdatum aan Hamaxa kenbaar te worden gemaakt. 



2. Een reclame als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting niet op. 
 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid 
 
1. Hamaxa is niet aansprakelijk voor schade indien deze het gevolg is van het feit dat de opdrachtgever niet heeft 
voldaan aan diens verplichtingen uit hoofde van artikel 4. 
2. Hamaxa is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door het niet of niet tijdig bereiken van het start- en/of 
eindadres door de chauffeur als gevolg van verkeersvertragingen (door noodweer, spitsuur of verkeersongeval en 
dergelijke) of vertragingen in het openbaar vervoer dan wel door enig andere niet voorziene oorzaak. 
3. Hamaxa is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden waaronder gevolgschade en 
gederfde winst. 
4. Hamaxa is slechts aansprakelijk voor directe schade welke te wijten is aan opzet of grove schuld van haar 
chauffeur(s). 
5. Aansprakelijkheid van Hamaxa is beperkt tot het bedrag waartegen zij krachtens de door haar afgesloten 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd. 
6. Hamaxa is in geval van een aanrijding en/of schade tijdens uitvoering van  opgedragen werkzaamheden verzekerd 
voor: 
a. schade aan het voertuig tot een maximum van € … indien het cascorisico niet elders is verzekerd 
b. schade in het voertuig en/of letselschade bij inzittenden en/of passagiers tot een maximum van € … 
c. kosten als gevolg van (gedeeltelijk) verlies van no-claimkorting en/of bonuskorting op de autoverzekering van 
opdrachtgever. 
7. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico zelf heeft verzekerd, is zij gehouden Hamaxa 
hiervan te vrijwaren. 
8. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt indien deze niet binnen 8 dagen na het constateren 
schriftelijk aan Hamaxa is kenbaar gemaakt. 
 

Artikel 14 – Ontbinding van de overeenkomst 
 
1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor haar uit de 
overeenkomst  voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling, van 
opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Hamaxa te harer keuze gerechtigd om de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering hiervan op te schorten zonder enige verplichting 
tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten en is Hamaxa voorts gerechtigd 
onmiddellijke voldoening van het haar toekomende op te eisen. 
 

Artikel 15 – Verbod op benadering personeel 
 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan om 
chauffeurs  van Hamaxa zonder haar medeweten te benaderen met het verzoek gelijke, gelijksoortige of aanverwante 
diensten uit te voeren gedurende 12 maanden nadat betreffende chauffeur in het kader van een overeenkomst tussen 
patijen werkzaamheden heeft verricht ten behoeve  van opdrachtgever. 
2. Bij overtreding van het onder lid 1 van dit artikel bepaalde is opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling 
aan Hamaxa een direct opeisbare boete verschuldigd van € 300,- per dag vermeerderd met  eventuele gevolgschade 
van de overtreding. 
 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1. Op alle overeenkomsten tussen Hamaxa en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Hamaxa en opdrachtgever en welke niet tot de 
competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 
Arnhem en dienen niettemin te worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 
Oktober 2013    


