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Artikel 1 
Definities 
 
Deze algemene voorwaarden bevatten definities. Hieronder staat de betekenis van deze definities. 
 
Aanbod; het aanbieden van een service of dienst tegen een bepaalde verkoopprijs. 
 
Algemene Voorwaarden; de onderhavige voorwaarden. 
 
Batterijhuurcontract; de overeenkomst voor het leveren van een batterij voor een elektrisch voertuig tussen 
de twee natuurlijke personen of rechtspersonen over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen, de 
te leveren prestatie en/of laten. 
 
Berijder; de natuurlijke persoon die met toestemming van de klant het voertuig zal besturen als bedoeld in de 
wegenverkeerswet. 
 
Max Rental B.V.; de besloten vennootschap Max Rental B.V., kantoorhoudende  
te Heerenveen in Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 66659612. Max Rental B.V. houdt zich onder meer bezig met de productie, verkoop, lease en 
onderhoud en reparatie van het voertuig (MaxMobiel). 
 
Fabrikant; de fabrikant en verkoper van de elektrische auto ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder de naam FRoom Automotive B.V.. 
 
Koop; de overeenkomst waarbij verkoper zich verbindt een auto, service of dienst te geven en koper zich 
verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.  
 
Koper; de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Max Rental B.V. de overeenkomst(en) is 
aangegaan. 
 
MaxMobiel; de handelsnaam van Max Rental B.V. voor het voertuig met bijbehorende accessoires en 
toebehoren dat door de koper van verkoper kan worden gekocht.  
 
MaxMobiel dealer: een wederverkoper welke door Max Rental B.V. is aangesteld om namen Max Rental 
B.V. verkoop, service en onderhoud uit te voeren op basis van door Max Rental  B.V. opgestelde eisen en 
verplichtingen. 
 
Reparateur; Max Rental B.V. of een MaxMobiel dealer die met betrekking tot het voertuig reparatie en 
onderhoud en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren voor de koper. 
 
Verbonden Onderneming; een onderneming die op enige wijze juridisch is verbonden met de klant. 
 
Verhuurder; verhuurder is de partij die aan een andere partij, de huurder, de batterij in gebruik verstrekt en 
daar een tegenprestatie voor ontvangt. 
 
Verkoopbedrag; het bedrag waarvoor het product wordt aangeboden in de markt.  
 
Verkoper; ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam Max Rental 
B.V.. 
 
Voertuig; het voertuig is de MaxMobiel met bijbehorende accessoires en toebehoren dat door de koper van 
verkoper kan worden gekocht. 
 
Website; de websites van MaxMobiel B.V. die bereikt kunnen worden via www.maxmobiel.nl of via andere 
door MaxMobiel geregistreerde domeinen, subdomeinen, mobiele versies van die websites alsook de 
software en applicaties. 
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Artikel 2 
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Batterijhuur 
 
Deze algemene voorwaarden zien op de verhuur door Max Rental B.V., de Verhuurder, van een batterij voor 
het aandrijven van een MaxMobiel elektrisch voertuig, waarnaar wordt verwezen in het huurcontract 
waaraan deze algemene voorwaarden batterijhuur gehecht zijn. De gehuurde batterij is aangebracht in een 
elektrisch voertuig, zonder dat artikelen 3:4 en 5:14 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing worden en, 
meer in het algemeen, zonder dat sprake zal zijn van een recht van natrekking waaronder, maar niet 
uitsluitend natrekking door bestanddeelvorming c.q. zaaksvermenging. U, de Huurder, aanvaardt de risico’s 
evenals het naleven van de onderhoudsaanbevelingen voor de batterij en meer in het algemeen van het 
elektrische voertuig waarin de batterij wordt aangebracht, u bewaakt het en zal als een goed huisvader 
omgaan met de batterij.  
 
 
Artikel 3  
Aanvraag voor het huren van de batterij  
 
3.1 U vult in en ondertekent een huurcontract voor de batterij, batterijhuurcontract, bij een erkende 
MaxMobiel dealer of rechtstreeks via Max Rental B.V..  
3.2 Voor de leveringen uitgevoerd via een erkende MaxMobiel dealer verplicht Max Rental B.V. zich tot 
handhaving van de financiële voorwaarden van het batterijhuurcontract gedurende 3 maanden na 
ondertekening. Indien de binnen deze termijn geplande levering en tenaamstelling niet wordt gerealiseerd en 
deze vertraging niet aan u is te wijten of niet het gevolg is van overmacht, worden de financiële voorwaarden 
gehandhaafd tot aan de datum van levering.  
 
 
Artikel 4 
Ingangsdatum van de huur en looptijd 
 
4.1 Het batterijhuurcontract vangt aan op de datum van levering en/of juridische overdracht van 
eigenaarschap op naam van de huurder van het elektrische voertuig waarin de batterij is opgenomen.  
4.2 Bij aflevering van het elektrische voertuig dient u een afleveringsbewijs te tekenen. Door het 
ondertekenen van het afleveringsbewijs verklaart u dat de batterij werkt.  
4.3 In het geval het elektrische voertuig aan u wordt geleverd door een particulier, dient u het formulier  
"Overdracht van het batterijhuurcontract – verkoop van een elektrisch voertuig" te ondertekenen, welk  
formulier als bijlage bij het batterijhuurcontract is opgenomen. Door het ondertekenen van dit formulier 
erkent u dat de batterij werkt.  
 
 
Artikel 5 
Huur en betalingsvoorwaarden  
 
De huurbedragen dienen, in termijnen die in het batterijcontract zijn vastgelegd, aan het begin van de  
termijn te zijn betaald, evenals de overige bedragen die volgens het batterijhuurcontract en/of de  
onderhavige algemene voorwaarden en/of de bijlagen bij het batterijhuurcontract moeten worden  
betaald. De betreffende incassomachtiging is als bijlage bij het batterijhuurcontract gevoegd.  
5.1 Facturen, Max Rental B.V. verstuurt maandelijks een digitale factuur. De verhuurder verstuurt de huurder 
de facturen in pdf-formaat per e-mail. De Huurder kan zijn facturen in pdf-formaat openen en printen. Op uw 
verzoek kan een papieren factuur per post aan u worden verstuurd.  
5.2 Tenzij het batterijhuurcontract tussentijds wordt aangepast in de situaties zoals genoemd in artikel 4,3 
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zullen de huur- en servicebedragen zoals vermeld in het batterijhuurcontract niet wijzigen tijdens de  
looptijd van het batterijhuurcontract, tenzij er een wijziging volgt in de geldende belasting- of 
verzekeringswetgeving, met name in geval van wijzigingen van de belasting- en/of verzekeringstarieven op 
de huurbedragen of op één van de componenten, of services die daaronder vallen.  
 
 
Artikel 6  
Gebruik en onderhoud  
 
6.1 Gebruik  
6.1.1 U gaat akkoord met het beheren als goed huisvader van de batterij en het naleven van de  
aanbevelingen van de fabrikant en/of leverancier die aan u zijn verstrekt bij de aflevering van de batterij die 
is aangebracht in het betreffende elektrische voertuig. U stemt er nadrukkelijk mee in alle instructies na te 
leven met betrekking tot het opladen van de batterij en in verband daarmee verklaart u zich ervan bewust te 
zijn dat de batterij opgeladen dient te worden:  
- bij de daarvoor bedoelde oplaadpunten  
- of bij een compatibel privé systeem bestaande uit een geaard IP44, 230V / frequentie 50 Hz. stopcontact 
welke is goedgekeurd door de fabrikant en/of de leverancier van de batterij en geïnstalleerd is door een 
bevoegde en bekwame elektricien  
Om het gebruik van de batterij veilig en te optimaliseren (temperatuur, soort oplader, soort traject) dient u  
rekening te houden met de informatie die door de fabrikant en/of de leverancier is medegedeeld en welke 
beschikbaar is in de gebruikershandleiding van het voertuig .  
6.1.2 U bent verantwoordelijk voor de gevolgen die mogelijkerwijs optreden wanneer de batterij niet  
conform zijn doel of de wettelijke of contractuele voorschriften wordt gebruikt; u betaalt de kosten en  
uitgaven en wettelijke en/of contractuele boetes.  
6.1.3 U verklaart het onderhoudsprogramma van het betreffende elektrische voertuig waarin de batterij is 
aangebracht te respecteren en zelf niets aan de batterij te doen en geen onderhoudswerkzaamheden  
te laten uitvoeren door een niet-erkende MaxMobiel dealer of reparateur.  
6.1.4 U mag de batterij niet onderverhuren, noch beschikken over de batterij of deze vervreemden of  
verpanden en u moet te allen tijde ons recht van eigendom respecteren. Doorverkoop van de batterij  
is in strijd met ons eigendomsrecht en levert wanprestatie en een onrechtmatige daad op. U kunt  
zich bovendien op geen enkel recht van natrekking beroepen inzake roerende zaken. De batterij wordt  
geen bestanddeel van het elektrische voertuig waarin zij is aangebracht maar blijft het eigendom van  
verhuurder. Op basis van deze regels, moet u:  
- zoals vermeld in artikel 6.2.6 ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra u uw elektrische voertuig wilt 
verkopen aan een particuliere of zakelijke (rechts)persoon;  
- tegelijkertijd ook de nieuwe eigenaar van het elektrische voertuig op de hoogte brengen van het  
feit dat de batterij onder een batterijhuurcontract valt en dat de nieuwe eigenaar ook een  
batterijhuurcontract zal moeten sluiten met verhuurder;  
- het formulier “overdracht van het batterijhuurcontract – verkoop van een elektrisch voertuig”, tevens als 
bijlage bij het batterijhuurcontract toegevoegd, hierna: “Overdrachtsformulier”, met de nieuwe eigenaar 
overeenkomen en ons het door beide partijen ondertekende overdrachtsformulier toe te sturen;  
- aan de nieuwe eigenaar van de elektrische auto de Max Rental B.V. gegevens verstrekken en aan Max 
Rental B.V. de gegevens van de nieuwe eigenaar verstrekken.  
In het geval u zich niet houdt aan de verplichtingen bij overdracht van het betreffende elektrische voertuig, 
bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het financiële verlies en de schade geleden door verhuurder. 
Dit betekent onder andere dat totdat verhuurder beschikt over een door beide partijen ondertekend 
overdrachtsformulier en alle benodigde gegevens voor het sluiten van een batterijhuurcontract met de 
nieuwe eigenaar van de elektrische auto, u aansprakelijk blijft voor de te betalen huur- en servicebedragen.  
 
6.2 Garantie - Verplichtingen  
6.2.1 Max Rental B.V. garandeert de gehuurde batterij onder de voorwaarden in dit artikel.  
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6.2.2 Max Rental B.V. verplicht zich aan u een goed werkende batterij ter beschikking te stellen, tot het  
vervangen of repareren van een defecte batterij en tot het bieden van een mobiliteitsgarantie tijdens  
de periode dat het elektrische voertuig voor vervanging of reparatie van de batterij stilstaat. De 
mobiliteitsgarantie wordt aangeboden 72 uur nadat de het defect is geconstateerd door Max Rental B.V. of 
een erkende reparateur.  
6.2.3 Batterijcapaciteit. De ondergrens voor het bereik van de batterij is vastgelegd op:  
- 75% van de oorspronkelijke capaciteit van de batterij tot 5 jaar, gerekend vanaf de startdatum  
van de fabrieksgarantie van het voertuig;  
- 60% van de oorspronkelijke capaciteit van de batterij na 5 jaar, gerekend vanaf de startdatum  
van de fabrieksgarantie van het voertuig. U kunt op uw kosten bij Max Rental B.V. het  
oplaadvermogen van de batterij laten keuren. Max Rental B.V. en/of de fabrikant van de batterij kunnen  
verzoeken om deze keuring. De kosten zijn in dat geval niet voor uw rekening. Als de keuring duidelijk maakt 
dat de laadcapaciteit van de batterij onder de bovengenoemde ondergrens ligt zijn de kosten  
van de keuring niet voor rekening van de huurder en verplicht Max Rental B.V. zich ertoe:  
-of de batterij te vervangen  
-of de batterij te repareren  
-of andere benodigde middelen in te zetten om de lagere capaciteit te verhelpen.  
6.2.4 In relatie tot het bepaalde in artikel 6.2.2 geldt dat u geen aanspraak kunt maken op een  
door de verhuurder te betalen vergoeding voor het stilstaan van het betreffende elektrische voertuig  
tijdens het vervangen van de batterij en voor de indirecte gevolgen van deze stilstand, en ook kunt  
u zich niet onttrekken aan uw verplichting tot betaling van de huur voor de batterij.  
6.2.5 Max Rental B.V. is niet verantwoordelijk voor:  
- schade aan uw eigen elektrische installatie, aan de batterij of aan het elektrische voertuig, het  
opladen met een systeem dat niet conform de voorschriften van het voertuig en/of batterij leverancier is,  
of voor het opladen via een installatie die niet is uitgerust met de systemen conform de  
voorschriften van het voertuig en/of batterij leverancier zoals beschreven in het instructieboekje van het  
elektrische voertuig, voor schade veroorzaakt door het opladen van de batterij doordat de richtlijnen in  
het instructieboekje van het elektrische voertuig niet zijn gevolgd;  
- schade die het gevolg is van slecht onderhoud van het elektrische voertuig en de batterij die  
daarin aangebracht is, met name doordat de voorschriften voor de behandeling, de  
onderhoudsintervallen uit het garantie- en onderhoudsoverzicht niet zijn gerespecteerd;  
- voor schade die het gevolg is van een reparatie of onderhoud, niet uitgevoerd door een erkende  
MaxMobiel dealer en waarbij de voorschriften van de fabrikant niet zijn gerespecteerd; 
- schade als gevolg van het gebruik van het elektrische voertuig en de batterij in een sportieve  
wedstrijd van welke aard ook;  
- schade door externe oorzaken als ongeluk, hagel, vandalisme, neerslag gerelateerd aan een  
atmosferisch fenomeen, in het bijzonder chemische neerslag en meer in het algemeen gevallen van  
overmacht die als zodanig herkend zijn of herkend worden door de Nederlandse rechtspraak;  
De garantie geldt niet voor:  
- onderdelen van de batterij die veranderd zijn, en evenmin voor de gevolgen (schade, voortijdige  
slijtage, kwaliteitsverlies, etc.) van de verandering op andere onderdelen van de batterij of het elektrische 
voertuig, of de kenmerken ervan;  
- vervanging van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn als gevolg van het gebruik van de  
batterij in combinatie met de energie van de batterij. De garantie is niet van toepassing en wij zijn niet  
aansprakelijk als het vastgestelde gebrek verband houdt met het feit dat u het elektrische voertuig heeft 
gerepareerd of laten onderhouden in een niet door de fabrikant en/of leverancier erkende MaxMobiel dealer 
en diens aanbevelingen niet heeft nageleefd.  
6.2.6 Indien u eigenaar bent van het elektrische voertuig, zullen wij in geval van verkoop van het  
voertuig aan een particulier of zakelijke koper, direct en/of indirect via aan ons gelieerde een nieuw 
batterijhuurcontract voor de batterij opstellen met de nieuwe eigenaar van het elektrische voertuig waarin de 
huurbatterij is aangebracht, mits wij over alle gegevens beschikken van deze nieuwe eigenaar van de 
betreffende elektrische auto en een door beide partijen ondertekend overdrachtsformulier hebben ontvangen 
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(zie artikel 6.1.4). Voor elke verkoop van het elektrische voertuig dient u zich tot ons te wenden. Het is niet 
toegestaan het voertuig buiten Nederland te verkopen. Gedurende de overdracht van het elektrische 
voertuig en nadien dienen de eigendomsrechten van verhuurder ten aanzien van de batterij conform  
artikel 6.1.4 te worden gewaarborgd.  
6.2.7 De fabrikant en/of leverancier zorgt/zorgen voor de financiering en organisatie van de verwijdering en 
verwerking van afval afkomstig van de batterij.  
 
 
ARTIKEL 7 
Verzekering  
 
Zodra het elektrische voertuig is afgeleverd waarin de gehuurde batterij is aangebracht en indien u de  
gehuurde batterij niet optioneel via verhuurder maar elders hebt verzekerd:  
7.1 Dient u uw verzekeraar op de hoogte te stellen van het bestaan en de inhoud van het 
batterijhuurcontract voor de batterij en bij hem verzekeringen af te sluiten die de volgende voorvallen 
dekken:  
- uw wettelijke aansprakelijkheid;  
- schade aan het elektrische voertuig en aan de batterij;  
- diefstal en brand;  
- de gevolgen van weersomstandigheden en natuurrampen.  
U dient in het bijzonder op Max Rental B.V. eerste verzoek:  
- aan te tonen dat u de premies heeft betaald, en  
- een verzekeringsverklaring van het betreffende voertuig waarin de batterij is aangebracht, of een  
geldige schadeverzekering voor de batterij te tonen. De te verzekeren waarde genoemd in het  
batterijhuurcontract. Deze komt overeen met de waarde die in geval van schade in aanmerking wordt  
genomen voor onze schadeloosstelling (zie artikel 8.2).  
7.2 In geval van onherstelbare schade of diefstal draagt u het recht op uitkering onder de verzekering  
over aan Max Rental B.V.. U bent verplicht tot het laten opnemen in de verzekeringspolissen van een 
clausule die deze overdracht bij voorbaat mogelijk maakt (door bijschrijving van Max Rental B.V. op deze 
polissen), welke verzekeringspolissen u moet kunnen voorleggen op Max Rental B.V. verzoek. Bij 
gedeeltelijke vergoeding van de schade moet u Max Rental B.V. hiervan op de hoogte stellen via een 
aangetekende brief met ontvangstbewijs en mag Max Rental B.V. onmiddellijk verzoeken om te kunnen 
beschikken over de vergoeding die zal worden uitbetaald, tot een bedrag van de schade die aan de batterij 
is geleden, bepaalt door een erkende MaxMobiel of batterij deskundige. U blijft aansprakelijk voor het deel 
van de risico’s die niet gedekt zijn of vergoed worden door uw verzekering, tenzij u het bewijs levert dat dit 
niet aan u te wijten is.  
 
 
Artikel 8  
Schadegeval  
 
Zodra u kennis heeft genomen van een schadegeval van welke aard ook die de verhuurde batterij heeft 
beschadigd of geleid heeft tot vernietiging van de batterij, dient u onmiddellijk alle benodigde  
maatregelen te treffen om de omvang van de schade te beperken. U moet in het bijzonder binnen de  
wettelijke en/of contractuele termijnen de schade melden bij uw verzekeraar of bij zijn vertegenwoordigers 
en waar nodig een expertiseonderzoek laten uitvoeren op het elektrische voertuig. Elk schadegeval dient bij 
Max Rental B.V gemeld te worden binnen 48 uur, per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst 
waarin het ingevulde en getekende Europese schadeformulier mee wordt verstuurd. Zonder het Europese 
schadeformulier kan Max Rental B.V de schade niet afwikkelen en het huurcontract niet ontbinden. In geval 
van diefstal dient u in aanvulling op de hierboven beschreven verplichtingen de plaatselijke politie te 
waarschuwen en aangifte van diefstal te doen indien de verzekeraars dit eisen.  
8.1 Onderstaande voorwaarden in artikel 8.1 en 8.2 zijn enkel van toepassing indien u niet via  
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verhuurder, maar elders verzekerd bent:  
a. Bij een schadegeval dat niet leidt tot het total loss zijn van het betreffende elektronische voertuig en ook 
niet tot vernietiging of verdwijning van de batterij, blijft u gehouden tot betaling van de huur- en  
sevicebedragen onder het batterijhuurcontract en dient u voor eigen rekening of voor rekening van uw  
verzekeraar de batterij te repareren.  
b. Bij een schadegeval dat leidt tot het total loss zijn van het betreffende elektronische voertuig maar niet tot 
totale vernietiging of verdwijning van de batterij, dient u voor eigen rekening of voor rekening van uw 
verzekeraar de batterij te verwijderen, te repareren en terug te geven aan verhuurder volgens c.) hieronder. 
Vanaf de datum dat u akkoord gaat met het bedrag voor verwijdering en reparatie van de batterij zal Max 
Rental B.V uw batterijhuurcontract beëindigen volgens artikel 10.  
c. Vanwege veiligheids- en autorisatieredenen verband houdende met de commercialisering van  
elektrische voertuigen, kan de verwijdering installatie en reparatie van batterijen alleen plaatsvinden door 
Max Rental B.V  of door een erkende MaxMobiel dealer. Batterijen opsturen voor recycling kan eveneens 
alleen plaatsvinden door Max Rental B.V of bij een erkende MaxMobiel dealer.  
8.2a. Bij een schadegeval dat niet leidt tot het total loss zijn van het betreffende elektronische voertuig  
maar wel tot totale vernietiging of verdwijning van de batterij, bent u of uw verzekeraar gehouden Max Rental 
B.V een schadevergoeding te betalen zoals gespecifieerd in: 
a. Na betaling van deze schadevergoeding zal op uw kosten een nieuwe batterij worden geïnstalleerd. In dit 
geval blijft u gehouden tot betaling van de huur- en servicebedragen onder het batterijhuurcontract.  
b. Bij een schadegeval dat leidt tot het total loss zijn van de elektrische auto en totale vernietiging of  
verdwijning van de batterij, bent u of uw verzekeraar gehouden ons een schadevergoeding te betalen  
zoals gespecificeerd in d.) hieronder. Bij deze schadevergoeding kunnen alle bedragen worden  
opgeteld die verschuldigd zijn op grond van deze algemene voorwaarden, evenals de bijbehorende  
belastingen. In dit geval wordt de huur automatisch beëindigd op de datum waarop het schadegeval zich 
voordoet.  
c. Vanwege veiligheids- en autorisatieredenen verband houdende met de commercialisering van  
elektrische voertuigen, kan de verwijdering installatie en reparatie van batterijen alleen plaatsvinden door 
Max Rental B.V of door een erkende MaxMobiel dealer. Batterijen opsturen voor recycling kan eveneens 
alleen plaatsvinden door Max Rental B.V  of bij een erkende MaxMobiel dealer.  
d. De te betalen schadevergoeding is gelijk aan de verzekerde waarde van de batterij zoals vermeld in  
het batterijhuurcontract waarvan vanaf de 18e maand na de afsluiten van het batterijhuurcontract de batterij 
een waarde heeft van 50% de verzekerde waarde zoals vermeld in het batterijhuurcontract. 
8.3 In het geval van diefstal en als de batterij niet  binnen 30 dagen na ontdekking van de verdwijning  
wordt teruggevonden, wordt het batterijhuurcontract rechtens beëindigd op de datum van vaststelling van de 
diefstal en dient u (al dan niet via uw verzekeraar) Max Rental B.V de schadevergoeding welke is 
vastgesteld in artikel 8.2 sub d te betalen. Als de batterij is gestolen tegelijk met het elektrische voertuig 
waarin de batterij is aangebracht en als het elektrische voertuig met de batterij pas wordt teruggevonden na 
30 dagen, dient u zulks desalniettemin aan ons te melden.  
 
 
Artikel 9 
Beëindiging -schorsing  
 
9.1.1 Het batterijhuurcontract eindigt van rechtswege, zonder dat hiervoor opzegging en/of een  
ingebrekestelling is vereist, in de volgende gevallen:  
- in geval van beslaglegging, verkoop of verbeurdverklaring van het voertuig waarin de gehuurde batterij is 
aangebracht,  
- u failliet bent verklaard of als u in de schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) zit. Verhuurder mag het 
batterijhuurcontract direct beëindigen na het versturen door verhuurder aan huurder van een vruchteloze 
ingebrekestelling wegens schending van een wezenlijke verplichting van de voorwaarden, in het bijzonder, 
bij wijze van voorbeeld, niet-betaling van een huurtermijn.  
9.1.2 Zodra het batterijhuurcontract is geëindigd op grond van artikel 9.1.1 dient u:  
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• de batterij in te leveren bij Max Rental B.V. Het transport van de batterij naar de overeengekomen 
inleverlocatie geschiedt onder uw verantwoordelijkheid en voor uw rekening. U dient Max Rental B.V de 
inlevering binnen 48 uur te melden.  
• Alle kosten te vergoeden die door Max Rental B.V zijn gemaakt in verband met beëindiging van het  
batterijhuurcontract en inlevering van de batterij.  
9.1.3 Alle betaalde bedragen na de beëindiging van het batterijhuurcontract zullen worden toegewezen aan 
u, voor de aan Max Rental B.V verschuldigde bedragen en zullen geen schuldvernieuwing met zich 
meebrengen.  
 
 
Artikel 10  
Einde van de huur / vroegtijdig beëindiging overeenkomst 
 
De reden van beëindiging van het batterijhuurcontract bepaalt hoe er wordt afgerekend: 
 
10.1 Normaal beëindiging van de huur   
10.1.1 Indien en zodra het batterijhuurcontract eindigt, ofwel op de oorspronkelijk overeengekomen datum 
van inlevering, dan wel op de datum van verkoop aan een nieuwe eigenaar van het betreffende elektrische 
voertuig, geldt hetgeen zoals bepaald in dit artikel 10.1  
10.1.2 De datum waarop het getekende overdrachtsformulier of inlevering van de batterij bij Max Rental B.V 
of een erkende MaxMobiel dealer, is bepalend voor de datum van de overdracht van de risico’s. Zolang Max 
Rental B.V een van deze naar behoren getekende documenten niet hebben ontvangen, wordt de batterij 
geacht niet te zijn ingeleverd en dient u een vergoeding voor het gebruik te betalen overeenkomstig met de 
te betalen huur- en servicebedragen onder het batterijhuurcontract. 
10.2 - Voortijdige beëindiging van de huur 
Voor het voortijdige beëindiging van de huur is een opgave van reden vereist. Na ontvangst door Max Rental 
B.V ontvangt u schriftelijke toestemming om vervroegd het batterijhuurcontract te beëindigen. Afhankelijk 
van de reden kan een opzeggingsvergoeding van toepassing zijn. Opgave van reden: 
10.2.1 Het voertuig en de batterij is gestolen en de wachttijd genoemd in de polisvoorwaarden is verstreken: 
De verzekeraar heeft bepaald en schriftelijk bevestigd de batterij te vergoeden aan Max Rental B.V.. 
10.2.2 Het voertuig is onbruikbaar geworden door total loss of onherstelbare schade, tenzij het onbruikbaar 
worden van het voertuig voor rekening komt van de koper. De verzekeraar heeft bepaald en schriftelijk 
bevestigd de batterij te vergoeden aan Max Rental B.V. 
10.2.3. Bij overlijden van de huurder: eenmalige vergoeding van 3 (zegge; drie) termijnbedragen. 
Als u zich beroept op overlijden kunnen uw erfgenamen of rechthebbenden na indiening van alle 
documenten die de opgegeven reden rechtvaardigen en na Max Rental B.V. schriftelijke toestemming 
hiertoe, vervroegd uw batterijhuurcontract beëindigen met betaling van de eenmalige vergoeding. 
In geval van overlijden dienen uw erfgenamen of rechthebbenden Max Rental B.V. eigendomsrechten op de 
batterij te respecteren en te beschermen en zich te houden aan de regels van artikel 10. Als een van de 
erfgenamen aanspraak maakt op het elektrische voertuig, dient hij onmiddellijk met Max Rental B.V contact 
op te nemen zodat Max Rental B.V een nieuw batterijhuurcontract kan  opstellen.  
10.2.4. Voortijdige beëindiging door de huurder. Bij opzegging tegen het begin van het tweede jaar van de 
batterijhuurcontract of tegen een latere dag geldt een opzeggingsvergoeding voor de voortijdige beëindiging. 
De resterende looptijd van de batterijhuurcontract bepaald de hoogte van de opzeggingsvergoeding.  
 
Resterende looptijd van de batterijhuurcontract:  
- 12 maanden of minder = 40% opzeggingsvergoeding van resterende looptijd 
- 24 maanden of minder, maar meer dan 12 maanden = 30% opzeggingsvergoeding van resterende looptijd 
- 36 maanden of minder, maar meer dan 24 maanden = 20% opzeggingsvergoeding van resterende looptijd 
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Voorbeeldberekening:  
De klant heeft een batterijhuurcontract van 48 maanden. Het maandbedrag is € 199,-. Na 26 maanden zegt 
de klant het batterijhuurcontract op. De opzegvergoeding is 30% van de nog verschuldigde maandbedragen 
tot aan de einddatum van het contract. In dit voorbeeld: 48 – 26 = 22 maanden x € 199,- x 30% = € 1313,-. 
. 
 
Artikel 11 
Verzuim van inlevering  
 
Als u de batterij niet inlevert ondanks een verplichting hiertoe op grond van artikel 8, 9 en 10, heeft Max 
Rental B.V het recht alle maatregelen te treffen om inlevering van de batterij te bewerkstelligen of om verder  
opladen van de batterij onmogelijk te maken. Alle kosten waaraan Max Rental B.V. in dit geval blootgesteld  
worden zijn voor uw rekening. Behalve in geval van overmacht lijdt te late inlevering rechtens tot  
facturering van een vergoeding overeenkomend met de overeengekomen huurbedragen in het  
batterijhuurcontract.  
 
 
Artikel 12 
Rente en vergoedingen – kosten en belastingen  
 
12.1 Tot aan de effectieve datum van betaling zijn de verschuldigde bedragen rentedragend. De rente  
wordt berekend op basis van artikel 6:119 BW (wettelijke rente).  
12.2 Om de goede uitvoering van het batterijhuurcontract te waarborgen, heeft Max Rental B.V. tevens recht 
op een vergoeding gelijk aan 8% van de niet betaalde huurtermijnen.  
12.3 Max Rental B.V. is gerechtigd de nodige registratieformaliteiten te doen verrichten indien en voor zover 
deze nodig zijn voor de inwerkingtreding van het batterijhuurcontract. De kosten van de annulering van deze 
registraties, om welke reden dan ook, zullen door u worden gedragen.  
 
 
Artikel 13  
Totale kosten  
 
De totale kosten zijn gelijk aan het totale bedrag van de huur verhoogd met het totale bedrag van de  
optionele service.  
 
 
Artikel 14 
Informatie verstrekking 
  
U stemt ermee in Max Rental B.V. te voorzien van eventuele wijzigingen van uw persoonlijke gegevens of  
bankgegevens.  
 
 
Artikel 15 
Bescherming persoonsgegevens 
 
15.1 Gegevens die worden verzameld in het kader van het batterijhuurcontract, worden door Max Rental 
B.V. digitaal verwerkt. Max Rental B.V. voert daarbij een identiteitscontrole uit. Indien u weigert om 
gegevens te verstrekken die benodigd zijn voor het sluiten van het batterijhuurcontract, kan een aanvraag 
worden geweigerd. Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan:  
• partners, dienstverleners en aanbieders die contractueel verbonden zijn met de verhuurder, en  
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• entiteiten die (in)direct onderdeel zijn van dezelfde groep als de verhuurder.  
De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de toewijzing, het beheer en de uitvoering van het 
batterijhuurcontract, eventuele terugroeping, en voor het maken van statistieken op basis waarvan 
scoremodellen en risicopreventie modellen kunnen worden gemaakt en op basis waarvan kan worden 
gekeken of door ons aan geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. U kunt Max Rental B.V. tevens 
schriftelijk en kosteloos verzoeken om niet benaderd te worden voor commerciële acties.  
15.2 Indien zulks nodig is voor het beheer van administratieve of boekhoudkundige gegevens  
terzake van de voorraad batterijen, voor het behouden van een concurrerende huurprijs, voor het  
volgen van de prestaties van de batterij, voor het volgen van de kilometerstand van zowel de batterij  
als het elektrische voertuig of voor het volgen van het opladen, maakt Max Rental B.V. gebruik van 
technische gegevens die verzameld worden via de telematica-box in de batterij en/of het voertuig. Op uw 
verzoek kan inzage in deze technische gegevens worden verstrekt. Voor zover het verwerken van deze 
technische informatie een geografische plaatsbepaling van het elektrische voertuig mogelijk maakt, wordt 
deze informatie door Max Rental B.V. niet gekoppeld aan gebruiker van dit voertuig . 
15.3 De huurder dient zijn medewerkers en iedere gebruiker, met name de bestuurder(s) van het  
elektrische voertuig waarin de batterij(en) van de verhuurder is of zijn aangebracht, en waarvan de  
verhuurder informatie op naam nodig kan hebben voor het verlenen van diensten, te informeren over  
het feit dat ze conform het recht van toegang bij de huurder of verhuurder mogen verzoeken om inzage dan 
wel correctie van hun gegevens.  
 
 
Artikel 16 
Geschillen  
 
Geschillen zullen uitsluitend voor de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden kunnen  
worden gebracht.  
 
 
Artikel 17 
Overdracht van vorderingen  
 
Uitdrukkelijk overeengekomen is dat het onderliggende batterijhuurcontract (inclusief bijlagen)  
door Max Rental B.V.geheel of gedeeltelijk kunnen worden overgedragen in de zin van artikel 6:159 BW. U  
stemt daar bij voorbaat mee in. Uit het op de batterijhuurcontract (inclusief bijlagen) voortvloeiende  
vorderingen, kunnen zonder uw toestemming worden overgedragen (securitisatie of andere) binnen de 
geldende wettelijke voorwaarden. 
 
 
Artikel 18 
Contactgegevens  
 
In het geval van vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u te allen tijde contact opnemen via de 
volgende contactgegevens:  
 
MaxMobiel 
Max Rental B.V. 
It Kylblok 5 
8447 GR Heerenveen 
Tel. 085 303 13 53 
info@maxmobiel 
 


