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I.DEFINITIES 

1. DEFINITIES 

IN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN WORDT BEDOELD MET: 

VERSIE 12 JANUARI 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 STICHTING GOW 



1. DEFINITIES 
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Cliënt : Gebruiker of de rechtspersoon zoals in contract 
genoemd.

Overeenkomst: De tussen S:ch:ng GOw en cliënt gesloten 
bruikleenovereenkomst, op basis waarvan een op 
verzoek van cliënt besteld voertuig, door 
S:ch:ng GOw aan cliënt ter beschikking wordt 
gesteld.

Jaarkilometrage: Het in het contract tussen S:ch:ng GOw en cliënt 
overeengekomen gebruik in kilometers van het 
voertuig op jaarbasis.

Gebruiksvergoeding: Bedrag zoals in de bruikleenovereenkomst 
geregeld.

Loop:jd: De loop:jd zoals in de bruikleenovereenkomst 
geregeld.

Vervangend voertuig: Een door S:ch:ng GOw ter :jdelijke vervanging 
aan cliënt ter beschikking gesteld voertuig zoals 
geregeld in de bruikleenovereenkomst.

Voertuig: Het krachtens de bruikleenovereenkomst door 
S:ch:ng GOw aan cliënt ter beschikking gesteld 
voertuig of vervangend voertuig, alsmede 
onderdelen en toebehoren die ter vervanging of 
vernieuwing daarvan zijn of worden aangebracht.



2. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST 

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door beide partijen is ondertekend en 
beide partijen in het bezit zijn van een exemplaar van de ondertekende versie. 

3. BETALING 

3.1. Betaling voor het gebruik van voertuigen dient per maand bij vooruitbetaling, na facturering, te 
geschieden. Verrekening of compensatie door cliënt is niet toegestaan.  

3.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde gebruikerstermijnen vangt aan op de 
afleverdatum zoals deze op het contract vermeld staat. 

3.3. Bij niet tijdige betaling wordt cliënt schriftelijk in gebreke gesteld. In dit schrijven worden tevens 
de vervolgtermijnen aangekondigd.  

3.4. Betaling van de factuur voor het eigen eigen logo of voor de huistijl dient binnen 30 dagen na 
ondertekening te worden voldaan. 

3.5. Eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten derden die Stichting GOw moet maken tot 
verhaal van haar vordering(en) op cliënt zijn voor rekening van cliënt. 

4. OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  

4.1. Stichting GOw heeft het recht het eigendom van het voertuig en de nakoming van haar 
verplichtingen en de uitoefening van haar rechten uit dit contract over te dragen aan één of meer 
derden. Stichting GOw geeft van een zodanige overdracht tijdig schriftelijk kennis aan cliënt. Door 
ondertekening van het contract verleent cliënt haar medewerking daartoe bij voorbaat, mits 
onderhavige gebruikersvoorwaarden tussen partijen is overeengekomen ongewijzigd blijven.  
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5. EIGENDOM  

5.1. Het voertuig blijft te allen tijde eigendom van Stichting GOw.  

5.2. In geval van een gebruikersovereenkomst staan de kentekenbewijzen op naam van Stichting GOw. 
Vermissing van het kentekenbewijs en/of van kentekenplaten meldt cliënt onmiddellijk aan 
Stichting GOw. De kosten van vervanging of de daaruit voortvloeiende schade zijn voor rekening 
van cliënt.  

5.3. Indien derden ten opzichte van het voertuig rechten willen laten gelden, stellen een 
verhaalsvordering te kunnen uitoefenen en/of anderszins maatregelen treffen of dreigen dit te 
doen, is cliënt verplicht deze derden terstond van het eigendomsrecht van Stichting GOw op de 
hoogte te stellen en haar binnen 24 uur te informeren en zo nodig zelf voorzieningen te treffen. De 
eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van cliënt.  

6. AFLEVERING. 

6.1. Het voertuig wordt aan cliënt ter beschikking gesteld voor een periode van /////// maanden. 

6.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het voertuig afgeleverd in de door de fabrikant 
voor Nederland vastgestelde uitvoering, eventueel voorzien van rolstoelinbouw, parkeersensoren, 
ouderenproof instap en all season banden. 

6.3. De voertuigen zijn nieuw met een kilometrage van hooguit 100km (tenzij in offertefase anders 
gespecificeerd en na akkoord als deelovereenkomst valt onder deze gebruikersvoorwaarden).  
    

7. GEBRUIK  

7.1. Cliënt zal als een goed huisvader zorgdragen voor het voertuig, deze goed beveiligen tegen 
diefstal, brand en beschadiging en overeenkomstig de aard en de bestemming, met inachtneming 
van de geldende verkeersregels (laten) gebruiken. Het is cliënt niet toegestaan extra accessoires, 
opties en/of belettering, reclame of andersoortige transfers op het voertuig aan te brengen, tenzij 
Stichting GOw hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Cliënt is verplicht om de 
eventueel door hem aangebrachte extra's als hiervoor bedoeld, zonder beschadigingen aan het 
voertuig voor eigen rekening en risico te verwijderen bij het einde van het contract.  
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7.2. Cliënt zal het voertuig uitsluitend door andere personen laten gebruiken, die in het bezit zijn van 
een geldig rijbewijs. Cliënt ziet erop toe, dat het voertuig niet gebruikt wordt voor het geven van 
rijlessen en/of het deelnemen aan wedstrijden of snelheidsproeven.  

7.3. Cliënt zal Stichting GOw volledig en op eerste verzoek vrijwaren ofwel schadeloosstellen voor 
aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en andere geldende bepalingen 
met betrekking tot de staat en het gebruik van het voertuig.  

7.4. Verkeers- en/of andere boetes, veroorzaakt door gebruik van het (vervangend) voertuig, zullen 
door Stichting GOw aan cliënt worden doorbelast.  

7.5. Het is cliënt niet toegestaan het voertuig te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren 
en (anders dan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming daartoe van Stichting GOw) het 
voertuig te verhuren of aan derden tegen een vergoeding in gebruik te geven. 

8. SERVICECOMPONENTEN 

8.1. Zolang er geen sprake is van schade zijn de kosten van vervanging van banden, stuur en stoffering 
van stoelen in het gebruikerstarief inbegrepen. Dit heeft dus uitsluitend betrekking op de kosten 
ten gevolge van normale slijtage. Vervanging van de banden voor rekening van Stichting GOw zal 
eerst plaatshebben op het daarvoor door haar noodzakelijk geoordeelde tijdstip en/of in ieder 
geval voordat de wettelijke verplichte minimale profieldikte bereikt zal zijn. 

8.2. Vervanging van interieuronderdelen zoals stuur en stoffering van stoelen zijn inbegrepen zolang 
het niet valt onder het herstellen van schade. 

8.3. Client heeft recht op vervangend vervoer: 

8.3.1.In het geval dat naast de servicecomponent reparatie en onderhoud is overeengekomen en 
wanneer de reparatie en/of onderhoud werkzaamheden niet binnen 24 uur kunnen worden 
uitgevoerd.                            

8.3.2.In het geval dat naast de kosten van verzekering volgens het contract in het gebruikerstarief zijn 
opgenomen en wanneer het schadeherstel niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd. 

8.4. De kilometers die met het vervangend voertuig zijn gereden worden toegerekend aan en 
verrekend met het aantal kilometers van het voertuig.    
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8.5. Op het (gebruik van het) vervangende voertuig zijn de bepalingen van het contract alsmede van 
de algemene voorwaarden van toepassing  

8.6. In geval van vervanging als in dit artikel bedoeld, blijft op cliënt onverminderd de verplichting 
rusten tot betaling van de overeengekomen gebruikerstermijnen.   

REPARATIE EN ONDERHOUD 
8.7. Cliënt zal ervoor zorgdragen dat het complete voertuig steeds in een goede staat verkeert en 

onderhouden wordt. 

8.8. Cliënt zal benodigde reparaties en onderhoud laten verrichten, conform de daarvoor geldende 
wettelijke bepalingen, richtlijnen en instructies van de fabrikant. Reparatie en onderhoud zullen 
worden uitgevoerd door een door Stichting GOw daartoe geautoriseerd bedrijf.  

8.9. Een defect aan de kilometerteller moet terstond schriftelijk aan Stichting GOw worden gemeld. 
Het defect dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Cliënt zal Stichting GOw in staat stellen 
om het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, vast te 
stellen. Indien het aantal gereden kilometers achteraf niet eenduidig kan worden vastgesteld, zal 
dit door Stichting GOw in redelijkheid worden geschat.  

8.10.Eventuele meerkosten, die worden gemaakt omdat cliënt werkzaamheden laat verrichten buiten de 
normale werkuren en buiten de gemaakte afspraken, worden enkel vergoed met toestemming van 
Stichting GOw. 

8.11.Onderhoud en/of reparatie aan het voertuig in het buitenland zal slechts worden verricht na 
verkregen toestemming van Stichting GOw. De daaraan verbonden kosten zullen slechts voor 
rekening van Stichting GOw komen, voor zover zij ook in Nederland zijn gemaakt.  

8.12.Stichting GOw is niet aansprakelijk voor gevolgschade die cliënt lijdt zoals bijvoorbeeld de kosten 
van vervangend vervoer (indien niet overeengekomen en gedekt) ten gevolge van het niet kunnen 
gebruiken van het voertuig wegens onderhoud, reparatie of door andere oorzaken. Voor mogelijke 
gevolgschade ten gevolge van de in de vorige zin bedoelde oorzaken is Stichting GOw evenmin 
aansprakelijk.  

8.13.Stichting GOw is gerechtigd een datalogger in het voertuig te monteren, met als doel het gebruik 
van het voertuig te controleren. De kosten voor montage en demontage zijn voor rekening van 
Stichting GOw. Inzage gegevens van datalogger na akkoord cliënt. (Vanwege GAW) 

8.14.
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9. RISICO EN VERZEKERING  

9.1. Hoewel de kosten van de verzekering bij het gebruikerstarief zijn inbegrepen geldt het volgende:  

9.1.1.Wanneer bij een schadegeval lichamelijk letsel ontstaat en/of derden betrokken zijn, is cliënt 
verplicht door de politie proces-verbaal te laten opmaken en een afschrift daarvan aan de 
verzekeraar te doen toekomen.  

9.2. Tevens geldt naast hetgeen in lid 1 is bepaald dat:  

9.2.1.Alle eventuele risico's, die onder de geldende verzekering voorwaarden niet, of niet volledig, 
gedekt zijn, voor rekening van cliënt blijven. Het door de verzekeraar in rekening te brengen eigen 
risico a € 500,- per schadegeval komt te allen tijde voor rekening van cliënt. Door ondertekening 
van het contract verklaart cliënt zich bekend en akkoord met de voorwaarden en condities van de 
verzekering.  

9.2.2.De verzekeringsvoorwaarden steeds ter inzage liggen ten kantore van Stichting GOw en op eerste 
verzoek aan cliënt kosteloos worden gedeeld. 

9.3. Cliënt zal schade telefonisch en per mail aan Stichting GOw melden en dit vervolgens direct 
daarna schriftelijk aan Stichting GOw bevestigen middels een door hem ingevuld schadeformulier. 
Indien, na herhaald verzoek, geen schriftelijke schademelding heeft plaatsgevonden, behoudt 
Stichting GOw zich het recht voor om het schadebedrag, vermeerderd met kosten, te verhalen op 
cliënt.  

10.GEBRUIKERSTARIEF/AANPASSING  

10.1.Stichting GOw kan per kalenderjaar een prijswijzigingsvoorstel  op basis van  de CBS 
consumentenindex indienen. Het leasetarief is in offertefase procentueel verdeeld in een vast 
aandeel en in een variabel aandeel, welke na akkoord gehanteerd zal worden als prijs per maand 
en zal worden opgenomen in onderhavige gebruikersvoorwaarden tussen partijen.   

10.2.Het prijswijzigingsvoorstel zal na akkoord van toepassing zijn op het variabele deel van het 
leasetarief. Verder geldt het volgende:                             

10.3.De kosten van onderhoud en reparatie of de kosten van vervanging van de banden en stuur is in 
het gebruikerstarief opgenomen: wanneer deze kosten voor een voertuig met een GVW (zijnde het 
eigen gewicht van het voertuig vermeerderd met het maximaal toegestane laadvermogen) van ten 
hoogste 3500 kg met meer dan 5 (vijf) procent is gestegen of -wanneer het GVW meer dan 3500 
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kg bedraagt- bij iedere stijging, een en ander sinds de ingangsdatum van het contract of de vorige 
wijziging van het tarief dienaangaande. Bij een aanpassing van het tarief indien er sprake is van  
overschrijding van het GVW geldt als basis de wijziging van de kosten van loon, materiaal en 
smeermiddelen t.b.v. reparatie, onderhoud, respectievelijk banden, zoals blijkt uit over die periode 
door het CBS voor de betreffende loon en prijzen vastgestelde indexcijfers.  

10.4. In geval van een duidelijk afwijkend of bijzonder gebruik van het voertuig kunnen eventuele extra 
kosten steeds, nadat afwijkend of bijzonder gebruik is geconstateerd, aan cliënt worden 
doorberekend. Beide partijen gaan hierbij akkoord met een onafhankelijke specialist die dit gaat 
beoordelen. 

10.4.1.Indien heffingen of andere maatregelen van overheidswege daartoe aanleiding geven.  

10.4.2.Indien wijziging van verzekeringspremies (bv. ook t.b.v. vervangend vervoer), inclusief wijzigingen 
in het no-claim percentage, daartoe aanleiding geven.  

10.4.3.Indien zich prijswijzigingen en/of fiscale wijzigingen voordoen, welke effectief zijn geworden in 
de periode tussen bestelling van het voertuig en de feitelijke aflevering en ingang van het contract.  

10.5.Vooruitbetaalde deelnamegelden (bijvoorbeeld voor een eigen logo) worden niet achteraf 
geïndexeerd. 

10.6. In geval van wijziging van het tarief krachtens art. 10.1 sub e heeft Stichting GOw het recht tevens 
de hoogte van de eventuele koopoptie naar evenredigheid aan te passen.  

10.7.Bij wijziging van het contract ondergetekende op verzoek van cliënt is deze aan Stichting GOw een 
administratievergoeding van € 100,- verschuldigd voor het opstellen van een addendum.  

11.TUSSENTIJDSE ONTBINDING EN BEËINDIGING VAN HET 
CONTRACT  

11.1.Onverminderd het recht op schadevergoeding is Stichting GOw bevoegd het contract direct 
zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een eenzijdige schriftelijke verklaring te 
ontbinden en het voertuig tot zich te nemen, indien: 

11.1.1.Cliënt twee of meer maanden achterstallig is met de betaling van de termijnbedragen en hij, na in 
gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft zijn verplichtingen volledig na te komen.  
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11.1.2.Cliënt in surseance of in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is komen te verkeren, onder 
curatele is gesteld of ten aanzien van cliënt de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van 
toepassing is verklaard dan wel op goederen van cliënt beslag is gelegd.  

11.1.3.Cliënt Nederland metterwoon heeft verlaten, of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat cliënt 
binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten.  

11.1.4.Cliënt het voertuig heeft verduisterd of vervreemd.  

11.1.5.Cliënt verbindt zich Stichting GOw onverwijld en schriftelijk te informeren indien sprake is van 
één van de situaties als in lid 1 is omschreven.  

11.2. In het geval Stichting GOw het contract heeft ontbonden op één van de hiervoor genoemde 
gronden, is cliënt niet langer gerechtigd het voertuig te gebruiken en zal het onverwijld aan 
Stichting GOw afgeven.  

12.TERUGGAVE VOERTUIG  

12.1.Op de datum waarop het contract eindigt - ook in geval van beëindiging krachtens artikel 11 van 
deze voorwaarden - zal cliënt het voertuig met alle bijbehorende zaken en documentatie gereinigd, 
schadevrij en in goede staat op het door Stichting GOw met cliënt overeengekomen adres in 
Nederland inleveren. Enige tijd daarvoor ontvangt cliënt van Stichting GOw een bericht en zal 
Stichting GOw op een met cliënt afgesproken locatie een inspectie laten verrichten. Op de 
afgesproken locatie zal dan ter plekke een inspectie/inname rapport worden opgesteld dat door 
cliënt en een vertegenwoordiger van de innemende partij namens Stichting GOw voor akkoord 
wordt ondertekend. Dit zal door een onafhankelijke specialist met beider goedkeuren worden 
verricht. Indien cliënt dit formulier niet ondertekent, zal Stichting GOw het voertuig voor risico van 
cliënt transporteren naar de locatie van Stichting GOw, alwaar een definitief en voor cliënt bindend 
inspectierapport wordt opgesteld. Cliënt is tot de definitieve inname verantwoordelijk voor de 
staat waarin het voertuig zich bevindt bij teruggave.  

12.2. Indien het voertuig met alle bijbehorende zaken en documentatie niet op tijd wordt terugbezorgd, 
zal cliënt voor elke dag dat hij te laat is, aan Stichting GOw een boete verschuldigd zijn van € 250,- 
excl. BTW per dag, dan wel zal Stichting GOw gerechtigd zijn om de door haar ter zake te maken 
kosten en/of geleden schade integraal aan cliënt door te belasten en op deze te verhalen.  

12.3.Cliënt heeft ten aanzien van het voertuig geen recht van retentie of ander opschortingsrecht voor 
enige aanspraak jegens Stichting GOw.  

9 STICHTING GROEN OP WEG SLIM - EERLIJK - INCLUSIEF 



12.4. Indien door Stichting GOw een koopoptie is verleend, kan deze uitsluitend worden uitgeoefend na 
het verstrijken van de looptijd in maanden van het contract en nadat cliënt de eindafrekening zoals 
bedoeld in art. 13.1 volledig heeft voldaan.  

13.EINDAFREKENING  

13.1.Nadat het contract is geëindigd is Stichting GOw gerechtigd een eindafrekening op te maken, 
waarin verrekening van meer of minder gereden kilometers kan plaatsvinden. Indien cliënt, na 
afloop van het contract, gebruik maakt van een eventueel in het contract opgenomen koopoptie 
zal de verrekening met betrekking tot de meer/minder kilometers uitsluitend betrekking hebben op 
de eventueel in het gebruikerstarief inbegrepen servicecomponenten banden, reparatie en 
onderhoud en niet op de component afschrijving of aflossing. De gebruiker heeft een afwijkmarge 
van 5000 KM per jaar (zowel minder- als meergebruik) waarvoor geen verrekeningen zullen 
plaatsvinden. Bij het rijden van meer dan /////// KM per jaar zal een meerprijs van €0,13 per 
kilometer worden berekend. Bij het rijden van minder dan 16.000 KM per jaar zal in de 
eindafrekening worden gemaakt op basis van € 0,06 per minder gereden kilometer.  

14.REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS  

14.1.Cliënt is verplicht adreswijzigingen tijdig en schriftelijk aan Stichting GOw mee te delen.  

14.2.De met betrekking tot cliënt door Stichting GOw te verkrijgen persoons- en andere gegevens 
zullen worden verwerkt als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor het 
verlenen van diensten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden en voor overige doeleinden als 
bedoeld in art. 11 en 12 van het Vrijstellingsbesluit Wbp.  

15.GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT  

15.1.Op het contract is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, terwijl bij eventuele geschillen de 
Rechtbank bij uitsluiting bevoegd is. 
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16.SLOTBEPALINGEN  

16.1. Indien enig onderdeel van het contract c.a. nietig is of vernietigd zal worden, laat dat de 
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zijn partijen gehouden het vernietigde 
onderdeel te vervangen door een bepaling die de bedoeling van het betreffende onderdeel zo 
goed mogelijk benadert. Stichting GOw zal altijd gerechtigd zijn bepalingen van het contract c.a. 
ten gunste van cliënt eenzijdig te wijzigen. Client zal onverwijld op de hoogte worden gebracht 
van de aanpassingen zoals bedoeld in dit artikel. 

16.2. Indien cliënt, door welke omstandigheden dan ook, niet in staat is om het voertuig te gebruiken, 
zal Stichting GOw nimmer aansprakelijk zijn voor welke schade aan de kant van cliënt dan ook.  

ONDERTEKENING 
Voor akkoord:  

Datum: 

Voor gebruiker 

Functie

Voor Stichting GOw 

Functie 
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