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Art. 1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van, en zijn van 

toepassing op, alle aanbiedingen en overeenkomsten, tot het verrichten 
van werkzaamheden door ons als aanbieder van auto - en busvervoer 
mét chauffeur(s). 

1.2 Wij wijzen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze 
opdrachtgevers uitdrukkelijk van de hand. 

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts 
indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met ons. De 
overige bedingen in deze algemene voorwaarden blijven alsdan 
onverkort van kracht. 

1.4 Indien ten behoeve van een derde gecontracteerd wordt staat de 
opdrachtgever er voor in dat die derde deze algemene voorwaarden 
tegen zich laat werken. 
 

Art. 2 Offertes 
2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding 

bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt 
aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na 
ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 
Art. 3 Tariefstelling  
3.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle tarieven exclusief BTW en 

andere overheidsheffingen.  
3.2 Per standby opdracht (i.c. de door de opdrachtgever gewenste situatie 

waarbij wij direct klaar staan om ingezet te worden) zullen ten minste 
drie uren in rekening worden gebracht. 

3.3 Tenzij anders is overeengekomen wordt per standby opdracht ten 
minste 30 minuten in rekening gebracht aan voorrijkosten. Voor 
busvervoer wordt per standby opdracht ten minste 60 minuten in 
rekening gebracht aan voorrijkosten. 

3.4 Voor losse opdrachten van A naar B wordt voorafgaand een vast tarief 
afgesproken. Indien er tijdens de opdracht door chauffeur gewacht dient 
te worden, wordt de wachttijd ten behoeve van de opdrachtgever per 15 
minuten in rekening gebracht met het vooraf afgesproken wachttarief. 

3.5 Indien het startadres afwijkend is van het eindadres, wordt de reistijd 
retour naar het startadres in rekening gebracht. 

3.6 Telkens, indien de overeengekomen dan wel reëel door de chauffeur 
gewerkte rij- en wachttijd een totaal van zes uur overschrijdt, wordt ten  

 

 
behoeve van de chauffeur € 15,00 als maaltijdvergoeding bij de 
opdrachtgever in rekening gebracht. 

3.7 De eventueel te maken parkeerkosten, tol- en vignetkosten zijn voor 
rekening van de opdrachtgever. 

3.8  De eventueel te maken kosten voor overnachtingen komen voor 
rekening van de opdrachtgever. Een overnachting wordt niet bij de rij- 
of wachttijd opgeteld en zal minimaal 8 uur bedragen. 

 
Art. 4 Bevestiging 
4.1 De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging van ons 

verbonden, indien door hem/haar niet binnen drie werkdagen na 
ontvangst de onjuistheid van de inhoud van die bevestiging is 
gemotiveerd. 

4.2 Eventuele aanvullingen of wijzigingen op een bestaande overeenkomst 
zijn voor ons slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben 
bevestigd. 

 
Art. 5 Annulering 
5.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is hij verplicht de 

dientengevolge door ons geleden schade te vergoeden. Tenzij anders 
is overeengekomen is de opdrachtgever, naast vergoeding van 
eventueel door ons gemaakte kosten, de navolgende 
schadevergoeding aan ons verschuldigd:  
a. indien de annulering plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag 
waarop de opdracht aanvangt: 15% van de overeengekomen prijs met 
een minimum van € 50,-;  
b. indien de annulering plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 
dagen voor de dag waarop de opdracht aanvangt: 30% van de 
overeengekomen prijs;  
c. indien de annulering plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 
dagen voor de dag waarop de opdracht aanvangt: 50% van de 
overeengekomen prijs;  
d. indien de annulering plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop de 
opdracht aanvangt: 75% van de overeengekomen prijs;  
e. indien de annulering plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens de 
opdracht: de volledige prijs. 

5.2 Annuleringen dienen schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden. 
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Art. 6 Facturering 
6.1 Wij facturen op basis van de door de chauffeur aan ons gedane opgave 

van de bestede uren in de rij- en wachttijd. De gedane opgave worden 
gecontroleerd met de door de opdrachtgever opgegeven tijdstippen. Bij 
een groot verschil in uren zullen wij direct navraag doen bij zowel 
chauffeur als opdrachtgever. 

 
Art. 7 Betaling 
7.1 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden zonder toepassing 

van korting, verrekening of opschorting- binnen 20 werkdagen na 
factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder 
ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een rente verschuldigd wordt 
van de vervaldatum tot de dag van volledige betaling naar rato van 1% 
per maand, of een gedeelte daarvan over het oorspronkelijke 
factuurbedrag vermeerderd met de incassokosten. 

7.2 De door de opdrachtgever of derden verrichte betalingen worden het 
eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op 
alle verschuldigde rente en, tot slot, op de telkens oudste factuur. Dit 
geldt ook indien de opdrachtgever een andere wijze van toekenning 
aangeeft. 

7.3 Uitsluitend betalingen aan ons werken bevrijdend. Betalingen aan de 
chauffeur zijn niet toegestaan en niet bevrijdend. 

7.4 Terzake buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de 
opdrachtgever, -indien wij een opeisbare prestatie van de 
opdrachtgever te vorderen hebben, en de opdrachtgever die prestatie 
niet verricht, en wij genoodzaakt zijn rechtsbijstand in te roepen-, een 
vergoeding verschuldigd, die wordt berekend naar rato van het door 
onze raadsman voor soortgelijke zaken te berekenen tarief per uur, 
voorzover redelijk, te vermeerderen met de door de raadsman in 
redelijkheid aan derden te betalen kosten. Terzake de vergoeding van 
buitengerechtelijke kosten geldt als minimum de algemeen aanvaarde 
minimum tarieven –zonodig met inachtneming van het betreffende 
rapport: “voorwerk”- terwijl terzake de gerechtelijke kosten als minimum 
geldt de door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen. 
Voor consumenten bedragen de buitengerechtelijke incassokosten, 
voorzover nodig in afwijking van de vorige zin, 15% van het 
factuurbedrag tot € 2.500 met een minimum van € 40, en 10% over het 
meerdere tot € 5.000. 

 
 

 
Art. 8 Ontbinding 
8.1 Iedere vordering van ons op de opdrachtgever is terstond opeisbaar na 

voltooiing van de werkzaamheden. Wij hebben het recht om, indien de 
opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, en na 
ingebrekestelling, de betreffende overeenkomst alsmede de overige 
door hem met ons gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk 
schriftelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten,  
onverminderd ons recht op schadevergoeding. Deze rechten hebben 
wij ook indien de opdrachtgever: 

• in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht; 
• al dan niet voorlopige surseance van betaling heeft verkregen 

of zulks is verzocht; 
• de toepassing van (voorlopige) schuldsanering verkrijgt; 
• zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder 

ingeval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van 
(een gedeelte van) het aandelenkapitaal; 

• een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of 
inschrijving verliest; 

• wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; 
• overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke 

liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen; 
• onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een 

geldboete op grond van de Wet Economische Delicten; 
 

De bestuurder van de opdrachtgever, als dat een rechtspersoon is, 
verbindt zich uitdrukkelijk om Platinum Mobility schriftelijk of per mail te 
informeren als een hier bovengenoemde omstandigheid zich voordoet 
of dreigt voor te doen. 
 

Art. 9 Klachtbehandeling 
9.1 Klachten dienen binnen 5 werkdagen na beëindiging van de 

werkzaamheden schriftelijk bij ons te worden ingediend. Klachten die 
na deze termijn binnenkomen worden niet door ons in behandeling 
genomen. 
 

Art. 10 Verzekeringen 
10.1 Platinum Mobility beschikt over alle noodzakelijke verzekeringen. 
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Art. 11 Aansprakelijkheid 
11.1 Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-

behoorlijke uitvoering van werkzaamheden zijn wij slechts aansprakelijk 
in geval van opzet of grove schuld. 

11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1, aanvaarden wij geen 
aansprakelijkheid voor 

• het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg 
van, onder meer: slechte weersomstandigheden en overige  
omstandigheden in het verkeer welke een vertraging 
veroorzaken;  

• schade of kosten ontstaan aan zaken of passagiers aanwezig 
in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht. 

11.3 In geval mocht komen vast te staan dat Platinum Mobility aansprakelijk 
is voor enige schade, zal het schadebedrag gemaximeerd zijn tot het 
bedrag dat de verzekeraar van Platinum Mobility in voorkomend geval 
uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 

 
Art. 12 Overmacht 
12.1 In het geval van overmacht van tijdelijke of blijvende aard zijn wij 

bevoegd naar onze keuze hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op 
te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk 
heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te 
verklaren, alles zonder dat de opdrachtgever hieraan tegenover ons 
enig recht kan ontlenen. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is 
verricht te betalen, zulks naar evenredigheid en in verhouding tot de 
prijs van het geheel. 

12.2 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 
overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook 
al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst, zoals onder meer de navolgende, niet beperkend 
genoemde omstandigheden: brand, (burger)oorlog of oorlogsgevaar, 
rellen of demonstraties, onlusten of oproer, staat van beleg, 
noodtoestand, mobilisatie, vijandelijkheden, embargo, overstromingen 
en/of bijzondere weersomstandigheden, epidemieën, werkstaking en/of 
uitsluiting, niet, niet-tijdige of ondeugdelijke toelevering, 
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, energiecrisis en het bestaan 
van files. 

 
Art 13 Meerdere partijen 
13.1 Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of 

meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen hoofdelijk verbonden 
voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst. 

 
Art. 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, 

ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de daaruit 
voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting 
beheerst door het Nederlands recht. 

14.2 Alle geschillen die tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan 
zullen worden beslecht door de volgens de regels van het burgerlijk 
procesrecht competente rechter in de Rechtbank te Amsterdam. 


