
Mantelovereenkomst Service Contract 

Contractnummer:  

De ondergetekenden 

Van Leeuwen Truckservice B.V. 
Transportweg 32
NL-2742 RH Waddinxveen 

hierna te noemen “cliënt” hierna te noemen “dealer” 

Cliënt en Dealer zullen in deze Mantelovereenkomst gezamenlijk als “Partijen” worden aangeduid. 

In aanmerking nemende 
• Dat cliënt onderhoud en reparaties aan zijn middelen van transport voor personen- en/of goederenvervoer, zoals vracht- 

en bestelauto, bus, getrokken en/of aangehangen materieel wenst uit te besteden aan Dealer. De hiervoor genoemde
middelen van transport worden hierna aangeduid als voertuig(en);

• Dat Dealer bereid is onderhoud en reparatie te (doen) verrichten aan deze voertuigen;
• Dat voor elk te onderhouden en/of te repareren voertuig tussen cliënt en Dealer specifieke afspraken worden gemaakt

welke worden vastgelegd in een door partijen te tekenen contractspecificatie;
• Dat partijen hun respectievelijke rechten en verplichtingen, met betrekking tot het te onderhouden en/of te

repareren voertuig, nader wensen vast te leggen in deze Mantelovereenkomst Service Contract
(“Mantelovereenkomst”) met bijbehorende contractspecificatie(s) welke tezamen verder worden aangeduid als “Service
Contract”.

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen 

Artikel 1 Duur van de overeenkomst 
Deze Mantelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, terwijl de gedurende de looptijd van de Mantelovereenkomst 
ondertekende contractspecificatie(s) worden aangegaan voor bepaalde tijd. De Mantelovereenkomst kan door elke van de partijen 
door middel van een aangetekend schrijven worden beëindigd met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Na 
opzegging van deze Mantelovereenkomst kunnen er geen nieuwe contractspecificatie(s) onder deze Mantelovereenkomst worden 
ondergebracht. Op reeds van kracht zijnde contractspecificatie(s) blijft deze Mantelovereenkomst met bijbehorende algemene 
voorwaarden van MAN onverminderd van kracht tot het bereiken van de maximum leeftijd of maximum kilometerstand (al naar 
gelang het eerst wordt bereikt). Indien de contractspecificatie eindigt door het bereiken van het maximum aantal kilometers, zijn de 
resterende maandtermijnen terstond opeisbaar. 

Artikel 2 Contractspecificatie 
Telkens wanneer cliënt een voertuig in een Service Contract wenst onder te brengen, zal een contractspecificatie worden 
opgemaakt. Er bestaan drie types contractspecificaties: 

1. Comfort Contract: dit omvat uitsluitend het onderhoud;
2. ComfortPlus Contract: dit omvat uitsluitend onderhoud aangevuld met wettelijke keuringen, maar exclusief reparaties;
3. ComfortSuper Contract: dit omvat  onderhoud, reparatie en wettelijke keuringen.

Per individuele contractspecificatie wordt vastgelegd of het een Comfort, ComfortPlus of ComfortSuper contract betreft alsmede 
specifieke op het voertuig betrekking hebbende afspraken zoals : prijs per kilometer en per maand, looptijd, jaarkilometrage, datum 
deel 1, inzet, aard van het gebruik, accessoires, appendages en service elementen welke tot de omvang van het Service Contract 
behoren. Accessoires, appendages en service elementen welke niet op de contractspecificatie zijn vermeld, behoren ook niet tot 
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de omvang van het Service Contract. Tot de dekking van het Service Contract behoort altijd het voertuig genoemd op de 
contractspecificatie zoals dat af-fabriek is geleverd tenzij anders vermeld op de contractspecificatie. De ingangsdatum van de 
contractspecificatie valt altijd samen met datum deel 1 van het voertuig tenzij uitdrukkelijk op de contractspecificatie een 
andere datum staat vermeld. Een contractspecificatie wordt van kracht zodra Dealer een exemplaar van deze 
contractspecificatie in haar bezit heeft, die zowel door Dealer als door cliënt is ondertekend. 
In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van enerzijds de Mantelovereenkomst en anderzijds de contractspecificatie, 
prevaleren de bepalingen van de contractspecificatie.

Artikel 3 Algemeen 
De reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden, zoals bedoeld in het Service Contract, hebben slechts betrekking op nieuwe 
voertuigen, zulks met ingang van de datum van eerste tenaamstelling, dan wel op gebruikte voertuigen, mits deze 
gebruikte voertuigen vóór aanvang van het Service Contract aan dealer ter inspectie zijn aangeboden. Indien dealer daarbij 
gebreken en/of achterstallig onderhoud constateert, zulks uitsluitend ter beoordeling van haar, zullen deze gebreken moeten 
worden hersteld en/of zal het achterstallige onderhoud moeten worden uitgevoerd. De kosten voor deze werkzaamheden 
komen geheel voor rekening van cliënt. Cliënt verplicht zich vóór aanvang van het Service Contract de voertuighistorie ter hand te 
stellen, waaruit gespecificeerd blijkt welke reparaties, c.q. onderhoud, aan het voertuig zijn uitgevoerd. 

Artikel 4 Rechten en plichten van dealer verplicht zich: 

1. Alle door de fabrikant voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden te verrichten of te doen verrichten (Comfort,
ComfortPlus of ComfortSuper) en/of;

2. De wettelijk voorgeschreven keuringen uit te voeren of te laten voeren (ComfortPlus of ComfortSuper) en/of;
3. Alle overige werkzaamheden en leveranties te verrichten of te doen verrichten welke noodzakelijk zijn om het voertuig

functioneel inzetbaar te houden voor zover economisch verantwoord alsmede, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 8, de reparatie- en/of onderhoudsrekeningen van derden voor het onderweg verrichten van reparatie en/of
onderhoud te voldoen, na overlegging van de originele factu(u)r(en), voor zover dealer het in artikel 5 sub g bedoelde
akkoord heeft gegeven (ComfortSuper);

en wel tot einddatum als vermeld op de contractspecificatie dan wel tot de maximum km stand (al naar gelang welke het 
eerst wordt bereikt) die in de contractspecificatie is bepaald. Dealer zal bij de uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend 
gebruik maken van originele onderdelen. 
Dealer heeft te allen tijde het recht het onderhoudsschema aan te passen aan gewijzigde fabrieksvoorschriften. 
Dealer zal  te allen tijde inzage verkrijgen in de door de tachograaf of naafteller geregistreerde gegevens, alsmede de 
gegevens welke tijdens het gebruik van het voertuig zijn geregistreerd door boordcomputer, datalogger of ander medium. 
Dealer is vrij om boordcomputer, datalogger of ander medium in te bouwen en aan te sluiten. Op  verzoek van dealer zal cliënt 
het voertuig daartoe ter beschikking stellen.  

Dealer is gerechtigd om zonder toestemming van cliënt haar verplichtingen onder het Service Contract aan derden uit te 
besteden. De werkzaamheden zullen in principe uitgevoerd worden door de thuisdealer, zoals genoemd in de per object 
op te maken contractspecificatie. 

Artikel 5 Rechten en plichten van cliënt 
Cliënt heeft recht op de uit te voeren werkzaamheden zoals genoemd in artikel 6 van de Mantelovereenkomst indien en voor zover 
cliënt zich houdt aan de hierna te noemen verplichtingen.  
Cliënt verplicht zich: 

a. het voertuig in te zetten zoals omschreven in de contractspecificatie en uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden,
waarvoor het volgens de technische specificatie van de fabrikant geschikt is;

b. het voertuig uitsluitend in te zetten in de contractspecificatie bepaald inzet gebied, tenzij een schriftelijk akkoord
betreffende een ander inzetgebied van dealer  is verkregen;

c. met betrekking tot snelheid en belading te houden aan de ter zake geldende specificaties en voorschriften van de
fabrikant/importeur en de wetgever. Client verklaart daarvan kennis te hebben genomen;
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d. voor de duur zoals vastgelegd in de contractspecificatie het voertuig te voorzien van een goed functionerende snelheids- 
en kilometerregistrerende tachograaf of naafteller indien van toepassing.

e. het voertuig uitsluitend door bevoegde chauffeurs te laten besturen en er op toe te zien dat de chauffeur de
deskundigheid bezit die voor het besturen van het voertuig noodzakelijk is;

f. als een goed huisvader voor het voertuig te zorgen en deze verplichting over te dragen aan zijn chauffeurs;
g. de overeengekomen reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door dealer te laten uitvoeren. Indien dit

door overmacht onmogelijk is, zal cliënt hierover vooraf met dealer overleggen. Uitsluitend na schriftelijk akkoord van de
dealer mag door derden worden gerepareerd;

h. voor eigen rekening het dagelijks onderhoud uit te voeren, conform het bij het voertuig geleverde instructieboekje en
verklaart daarvan kennis te hebben genomen. Onder dagelijks onderhoud wordt onder andere en indien van toepassing
verstaan:
• Het tijdig laten beveiligen van het koelsysteem, brandstofsysteem, ruitensproeiersysteem en remsysteem tegen vorst;
• Tussentijdse controle en vervangen van lampjes, zekeringen, ruitenwisserbladen etc.;
• Controle en zonodig corrigerende actie op olieniveau, ruitensproeier vloeistofniveau, koelvloeistofniveau en reservoir
van de centrale smering, SEPAR filter, etc.;
• controle op de werking en het niveau van de olie van het carter navulsyteem indien het voertuig hiermee is uitgerust;
• Het tijdig natrekken van wielmoeren.
Geleverde smeermiddelen, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof en andere materialen t.b.v. dagelijks onderhoud
zijn inbegrepen in het Service Contract, mits geleverd bij het uitvoeren van de voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden
door de MAN dealer. Niet door de MAN dealer geleverde - of door de MAN dealer buiten reguliere onderhoudsbeurten om
geleverde -smeermiddelen, koelvloeistof en andere materialen zijn voor rekening van cliënt.

i.  de voorgeschreven reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden gedurende de normale openingsuren van de MAN dealer
te laten uitvoeren. In dringende gevallen kan hiervan worden afgeweken waarbij de extra kosten voor rekening zijn van
cliënt. Cliënt verklaart zich akkoord met de beoordeling van dealer of reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden
noodzakelijk zijn en stelt het voertuig hiertoe op  verzoek van dealer ter beschikking;

j.  eventuele aanrijdingschade bij of door bemiddeling van dealer te laten herstellen. Indien het schadeherstel niet op deze
wijze tot stand is gekomen, kunnen verhoogde kosten optreden. Dealer heeft het recht inspectie uit te voeren op kosten
van cliënt, teneinde de dekking van het Service Contract te kunnen handhaven. De kosten van schadeherstel zullen door
dealer direct aan cliënt worden gefactureerd. Gevolgschade als gevolg van aanrijdingschade blijft altijd voor rekening van
cliënt.

k.  Door ondertekening van de Mantelovereenkomst verplicht cliënt zich tot medewerking aan automatische incasso door
dealer van de op grond van het Service Contract verschuldigde bedragen ten laste van het rekeningnummer zoals
op de contractspecificatie is vermeld.

Artikel 6 Kosten van reparatie en onderhoud 
De in de contractspecificatie genoemde kilometerprijs omvat voor: 

a. Comfort, ComfortPlus en ComfortSuper: het basis onderhoud conform de op de dag van afsluiting geldige fabrieksvoorschriften
inclusief arbeid, originele onderdelen, bedrijfsstoffen exclusief brandstof/AdBlue en jaarlijkse winterbeurt.

b. ComfortPlus:  het onder a genoemde basisonderhoud aangevuld met de jaarlijkse wettelijk voorgeschreven APK, roetmeting en
tweejaarlijkse tachograaf controle in Nederland, exclusief (hiermee verbandhoudende) reparaties.

c. ComfortSuper het onder a genoemde basisonderhoud aangevuld met de jaarlijkse wettelijk voorgeschreven APK,
roetmeting en tweejaarlijkse tachograaf controle in Nederland en vervanging van die slijtdelen aan aandrijflijn, chassis en
cabine inclusief arbeid, originele onderdelen en bedrijfsstoffen exclusief brandstof/AdBlue, die noodzakelijk zijn ten gevolge
van normaal gebruik en in overeenstemming met de in de contractspecificatie genoemde inzet, alsmede het verhelpen van
storingen onderweg door het MAN dealernetwerk, alsmede sleepkosten, met in achtneming van de uitsluitingen van
artikel 8.

De legeskosten verband houdende met APK en tachograafkeuring vallen binnen het Service Contract. In geval van eventuele 
toekomstige wijziging van deze legeskosten kan het meerdere vanaf dat moment worden doorberekend aan cliënt. Aanpassingen 
in de frequentie, aard of dekking van de keuring zullen voor rekening van cliënt komen. 
De wettelijk keuringen vinden plaats in de maand voorafgaand aan het verlopen van de keuring en in combinatie met gepland 
onderhoud.  
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Cliënt zal hiertoe het voertuig hiertoe tijdig aanbieden bij de MAN dealer of RDW indien van toepassing (ComfortPlus en 
ComfortSuper). 
Het door cliënt conform artikel 7 per maand verschuldigde bedrag (“maandbedrag”) en de prijs per kilometer (“kilometerprijs”) 
exclusief BTW worden per voertuig op de contractspecificatie vermeld. Het maandbedrag is exclusief de in artikel 8 onder het hoofd 
aanvullende kosten vermelde werkzaamheden. 

Per 1 januari en 1 juli van ieder jaar zal de per voertuig vastgestelde kilometerprijs door dealer worden gewijzigd, op basis van 
de hieronder vermelde formule. Bij deze berekening wordt ervan uitgegaan dat de loon-, materiaal- en smeermiddelenkosten van 
de in dit artikel genoemde reparatie- en onderhoudsprijs in procenten worden uitgedrukt.  

A = (45% * LO + 45% * MA + 10% * OL) * Ao, 
Ao = basis kilometerprijs 
A = herberekende kilometerprijs 
LO = factor voor de loonkosten volgens het  werkplaatstarief van alle MAN dealers en MAN Service dealers. 
MA = factor van de materiaalprijzen. Hiervoor wordt genomen de gewogen gemiddelde prijswijziging van 

onderdelen van MAN Truck & Bus b.v. 
OL = factor van de olieprijzen. Hiervoor wordt genomen de gewogen gemiddelde prijswijziging van oliën en 

smeermiddelen van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. 
Indien het voertuig genoemd in de contractspecificatie niet van het merk MAN is, heeft dealer het recht om voor dat voertuig 
de indexatie voor de materiaalprijzen overeenkomstig de werkelijke kostenstijging aan te passen. 

Artikel 7 Betaling 
Cliënt verplicht zich de vastgestelde kilometerprijs, welke op de contractspecificatie is vermeld te voldoen in 12 
gelijke maandbedragen. Het maandbedrag is gebaseerd op 1/12e van de naar schatting af te leggen kilometers per jaar. De 
door dealer ter zake aan cliënt verzonden facturen, alsmede alle overige ingevolge het Service Contract door dealer aan cliënt 
toegezonden facturen zullen op de eerste werkdag van de maand automatisch door dealer worden geïncasseerd 
van het op de contractspecificatie vermelde bankrekening nummer van cliënt.  
Het Service Contract omvat een maximaal aantal bedrijfsuren van 2.500 per jaar per contractspecificatie. 

Jaarlijks, te rekenen van de begindatum van de contractspecificatie, en bij beëindiging van het Service Contract zullen de meer of 
minder gereden kilometers zonodig op basis van extrapolatie worden verrekend tegen de dan geldende kilometerprijs. Restitutie 
van minder gereden kilometers vindt plaats tot een maximum van 5% van het in de contractspecificatie vastgestelde aantal 
geschatte kilometers per jaar en uitsluitend voor ComfortSuper contracten met een jaarlijks kilometrage van 40.000 km of 
meer, indien bij het einde van het Service Contract blijkt dat het totaal van de door dealer bij cliënt geïnde bedragen niet kleiner is 
(of door verrekening kleiner wordt) dan het totaal van de kosten verbandhoudend met de door de dealer of in diens opdracht 
vanaf begin datum van de contractspecificatie  verrichte reparatie- en /of onderhoudswerkzaamheden. 
Indien de werkelijk gereden of te rijden kilometers voor meer dan 10% afwijken van de contractueel vastgestelde 
maximum kilometerstand, en/of indien het aantal bedrijfsuren per jaar meer bedraagt dan 2.500 uur, heeft dealer het 
recht om de contractspecificatie tussentijds te ontbinden en een nieuwe contractspecificatie aan te bieden. 
Cliënt is niet gerechtigd enige betaling op te schorten met een beroep op compensatie en/of schuldvergelijking. Alle betalingen 
zullen zonder korting, verrekening of opschoning plaatsvinden. 

Artikel 8 Aanvullende kosten 
De volgende kosten vallen buiten het Service Contract en zullen door dealer met een gespecificeerde nota aan cliënt 
worden berekend: 

a. het herstellen van schade aan het voertuig welke het gevolg is van onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik, zulks ter
beoordeling door dealer;

b. het herstellen van schade veroorzaakt door een van buiten komend onheil of brand, alsmede het vervangen van gestolen of
verloren onderdelen;

c. het onderhouden c.q. herstellen van de opbouw, accessoires en/of appendages die niet expliciet op de contractspecificatie
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zijn vermeld; 
d. het herstel van schade aan het voertuig welke het gevolg is van gebreken aan de opbouw, accessoires en/of

appendages, schade ontstaan door overbelading, schade ontstaan door het overschrijden van onderhoudsintervallen, zulks
ter beoordeling door dealer;

e. het herstel van schade ontstaan in verband met het niet of niet tijdig uitvoeren van het dagelijks onderhoud;
f. schade ontstaan door overschrijding van het maximaal toelaatbare motortoerental; waarbij schade aan kleppen,

cilinderkop, zuigers en/of foutcodes en data in elektronische regeleenheden zullen dienen als bewijs;
g. schade ontstaan door een tekort aan smeerolie en koelvloeistoffen; waarbij blauw gelopen krukastappen,

versnellingsbakassen, achteras tandwielen en/of foutcodes en data in elektronische regeleenheden als bewijs zullen dienen;
h. het onderhouden en spuiten van de cabine, chassisframe, velgen, wielbouten en wielmoeren;
i. het repareren c.q. vervangen van wielmoeren, wielbouten, velgen en banden alsmede het uitlijnen en balanceren tenzij in de

contractspecificatie opgenomen. In dat geval zal voor de banden als uitgangspunt gelden dat deze op basis van
normale slijtage worden vervangen;

j. vervangen en repareren van cabineruiten, spiegels, het glas van de verlichting, verbindingsstekkers en (spiraal)kabels
naar de aanhangwagen of trailer, spatlappen en spatborden;

k. extra kosten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in het buitenland anders dan de kosten die ook zouden
zijn gemaakt bij reparatie in Nederland alsmede BTW-kosten van buitenland reparaties;

l. het halen en brengen van het voertuig van en naar cliënt;
m. wassen en poetsen van het voertuig;
n. aanpassingen aan het voertuig al dan niet als gevolg van de na aflevering in werking getreden wettelijke bepalingen;
o. extra kosten als gevolg van het gebruik van een motorbrandstof die niet voldoet aan de voorschriften van de fabrikant;
p. extra kosten als gevolg van bacteriële verontreiniging van de brandstof;
q. bergings- en sleepkosten van het voertuig voor zover deze verband houden met een van de sub a t/m p van dit

artikel omschreven gevallen, alsmede bij Comfort en ComfortPlus contracten. In overige gevallen worden de sleepkosten
vergoed voor zover zij betrekking hebben op het verslepen van het voertuig naar de dichtstbijzijnde MAN-dealer, met een
maximum van 50 km en een maximum van EUR 1.500,= per stranding;

r. kosten voor transport van en naar een externe keuringsinstantie zoals bijvoorbeeld de RDW;
s. overige kosten zoals boetes, overnachtingkosten, reiskosten, telefoonkosten, verzekeringskosten, tol, kosten van

veerboten, ferry transport, kosten van op- en/of overslag, stallingkosten, stilstandkosten, bewakingskosten, milieuschade,
opruimkosten, kosten van reddingsoperaties, koerierskosten, kosten van vervangend vervoer, kosten van transport of
transportbegeleiding, zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd.

Artikel 9 Looptijd van het Service Contract 
De looptijd van het Service Contract is vastgelegd op de contractspecificatie en wordt uitgedrukt in einddatum of maximum 
kilometerstand al naar gelang het eerst wordt bereikt. Indien de maximum kilometerstand wordt bereikt voordat de einddatum is 
verstreken, zijn alle nog niet vervallen maandtermijnen direct opeisbaar. Vroegtijdige beëindiging is slechts mogelijk op grond van 
het bepaalde in artikel 11. 

Artikel 10 Garantie 
Cliënt draagt haar bestaande of toekomstig te verwerven rechten inzake garantie voor de in de contractspecificatie 
genoemde voertuigen, accessoires en appendages volledig over aan dealer, echter uitsluitend in geval van een ComfortSuper 
contract. Indien dealer niet in staat blijkt om deze garantierechten uit te oefenen, zullen deze kosten op een gespecificeerde nota 
aan cliënt worden berekend. 

Artikel 11 Beëindiging van het Service Contract 
De verplichtingen van dealer uit hoofde van de contractspecificatie eindigen van rechtswege indien: 

a. cliënt enige in het Service Contract genoemde verplichting niet nakomt;
b. het voertuig aan derden wordt verkocht;
c. dealer een factuur niet op de vervaldatum, zijnde de eerste werkdag van iedere maand, heeft kunnen incasseren;
d. het voertuig met betrekking tot snelheid, belading e.d. onoordeelkundig wordt gebruikt, één en ander ter beoordeling

van dealer
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e. het voertuig niet tijdig ter beschikking wordt gesteld aan de MAN dealer voor de nodige reparatie- en onderhoudswerkzaamheden;
f. de aard of het gebruik van het voertuig een belangrijke wijziging ondergaat zonder uitdrukkelijke toestemming van dealer;
g. het voertuig in andere landen wordt ingezet dan in de contract specificatie is overeengekomen;
h. het voertuig langer dan 3 maanden buiten gebruik is;
i. cliënt de beschikking verliest over zijn vermogen, de wet schuldsanering natuurlijke personen op cliënt van toepassing

wordt of andere gelijkluidende wettelijke maatregelen worden getroffen, aan cliënt surseance van betaling wordt verleend,
cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer cliënt de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, dan wel
aan derden overdraagt c.q. de onderneming van cliënt geheel of gedeeltelijk door derden wordt overgenomen;

j. dealer surseance van betaling krijgt of failleert
k. de verzegeling van de brandstofpomp is verbroken, dan wel de motorprestaties met behulp van elektronische

hulpmiddelen of op enige andere wijze is beïnvloed;
l. frauduleuze manipulatie aan het voertuig wordt vastgesteld, wat leidt tot onjuiste werking en/of weergave door de

tachograaf, urenteller of ander registratie medium;
m. het voertuig zonder schriftelijke toestemming van dealer door een ander dan cliënt wordt gebruikt;
n. het voertuig wordt gestolen, dan wel wordt verduisterd of op welke andere wijze dan ook verdwijnt of indien het voertuig,

door welke oorzaak dan ook, door de betreffende verzekeraar total-loss wordt verklaard.

In geval van tussentijdse beëindiging geldt dat wanneer de totale bruto kosten van de dealer uit hoofde van het Service Contract 
het totaalbedrag van de betaalde maandtermijnen te boven gaan, cliënt het verschil alsnog aan dealer verschuldigd is. 

Artikel 12 Periodieke controle 
Cliënt verplicht zich op verzoek van dealer zonodig periodiek de kilometerstand van het voertuig op te geven. Het uitvallen van 
de tachograaf of naafteller, dient door cliënt terstond aan dealer gemeld te worden. Dealer zal, met inachtneming van de 
bepalingen van het Service Contract  voor reparatie zorgdragen. Dealer zal op basis van het gemiddelde kilometrage voorafgaand 
aan deze periode de kilometers bepalen. Daarnaast is dealer te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin 
het voertuig verkeert. 

Artikel 13 Wijziging van het Service Contract 
Van de Mantelovereenkomst en/of contractspecificatie afwijkende afspraken zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door 
een daartoe bevoegde persoon bij dealer zijn bevestigd.  

Dealer heeft het recht om deze Mantelovereenkomst eenzijdig te wijzigen per een door dealer te bepalen wijzigingsdatum. 
Cliënt wordt van de voorgenomen wijziging(en) tijdig door dealer in kennis gesteld en wordt geacht daarmee te hebben 
ingestemd, tenzij cliënt binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk het tegendeel aan dealer bericht. 

Deze Mantelovereenkomst treedt in de plaats van eerdere tussen partijen gesloten Mantelovereenkomst(en) Service Contracten. 

Artikel 14 Naam- / Adreswijziging 
Cliënt is verplicht adreswijziging of wijziging in de tenaamstelling tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk aan dealer te 
melden. Cliënt dient eventuele veranderingen van rechtsvorm, naamswijziging of (vertegenwoordigings)bevoegdheid van 
hemzelf dan wel zijn medewerkers, vertegenwoordigers of gevolmachtigden tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk en 
aangetekend aan dealer mee te delen. Bij het in gebreke blijven hiervan zullen wijzigingen nimmer aan dealer kunnen worden 
tegengeworpen. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid  
Dealer sluit aansprakelijkheid uit, behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van dealer of personen die 
feitelijk leiding geven aan het bedrijf van dealer, voor schade, verlies of letsel, van welke aard ook, voortvloeiende uit 
werkzaamheden die dealer uit hoofde van het Service Contract verricht of doet verrichten, daaronder begrepen alle directe en 
indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade en vertragingsschade. Cliënt vrijwaart dealer voor aanspraken van derden.   
Indien en voor zover er op dealer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te 
allen 
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tijde beperkt tot de dagwaarde van het voertuig welke waarde zal worden vastgesteld door dealer. Iedere aansprakelijkheid is 
in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van dealer wordt uitgekeerd.  

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht 
Op het Service Contract is Nederlands recht van toepassing. 
Alle uit of in verband met het Service Contract voortvloeiende geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te 
Utrecht.  

Aldus in tweevoud ondertekend te Waddinxveen Datum: 

Cliënt: Van Leeuwen Truckservice B.V. 

Naam: Naam: Dhr P. van Leeuwen
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