BIJZONDERE BEPALINGEN

In het hoofdstuk "Bijzondere Bepalingen" zijn een aantal voorschriften/regelingen opgenomen,
die een samenhang hebben met auto´s/aanhangwagens (met registratie) en machines,
eigendom van Volker Stevin Materieel.

1.

Voorschriften met betrekking tot gekentekende motorvoertuigen
(bedrijfsauto)
De chauffeur is verantwoordelijk voor de technische toestand van de aan hem
toevertrouwde auto, al dan niet met aanhangwagen/oplegger.
Technische onvolkomenheden dient hij ONMIDDELLIJK te melden aan de Chef
Materieel van Volker Stevin Materieel. De chauffeur dient zicht te allen tijde te houden
aan alle wettelijke voorschriften welke gesteld zijn of zullen worden gesteld ten aanzien
van het berijden van motorvoertuigen met of zonder aanhanger.
Indien een chauffeur, rijdend in een aan hem ter beschikking gestelde auto, bestraft
wordt voor een door hem gepleegde verkeersovertreding, dan is de boete of
andersoortige schade voor zijn rekening. Bestaat de straf uit inbeslagname van het
voertuig, dan zal de betreffende gebruiker/huurder ook de daaruit voortvloeiende
schade (waarde van de auto) moeten vergoeden.
De chauffeur is verantwoordelijk voor de papieren die bij een auto/aanhangwagen
behoren, zie hiervoor onderstaand overzicht.

1.1

Algemeen overzicht papieren (+aanvullingen)

1.1.1 Personenauto
Chauffeur:

1.1.2 Combi/Stationwagen
Chauffeur:

1.1.3 Combi/Pick-Up/Bestelwagen
Chauffeur:

Geldig rijbewijs B- (E)
Kentekenbewijs (deel 1A en 1B) en APK keuringsbewijs
ingaande 3 jaar na datum afgifte deel I
Europees schadeformulier
Groene kaart

Geldig rijbewijs B- (E)
Kentekenbewijs (deel 1A en 1B) en APK keuringsbewijs
ingaande 3 jaar na datum afgifte deel I
Europees schadeformulier
Groene kaart

Geldig rijbewijs B- (E)
Kentekenbewijs (deel 1A en 1B) en APK keuringsbewijs
ingaande 3 jaar na datum afgifte deel I
Europees schadeformulier
Groene kaart
Indien laadvermogen > 500kg:
- Inschrijvingsbewijs SIEV (blauwe kaart)
- werkmap en werkboekje (niet voor dubbelcabine)

1.1.4 Vrachtauto/trekker
Chauffeur:

Geldig rijbewijs B-C-D- (E)
Kentekenbewijs (deel 1A en 1B) en APK
keuringsbewijs
ingaande 3 jaar na datum afgifte deel I
Europees schadeformulier
Groene kaart
Indien laadvermogen > 500kg:
Inschrijvingsbewijs SIEV
In auto: gevaren driehoek, verbandtrommel
Tachograaf

1.1.5 Aanhangwagen met registratiebewijs
Chauffeur:
registratiebewijs (=zgn. kentekenbewijs van de
aanhangwagen/oplegger)
Aanhangwagen:
Kopie kentekenbewijs
NOOT:
Koppelingsklasse op registratiebewijs aanhangwagen e.d. moet overeenstemmen met
die, aangegeven op deel I van het kentekenbewijs trekkend voertuig.
1.2

Rijbewijs

1.2.1

Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

1.2.2

Voor personenauto´s, combi´s, pick-up´s en vrachtauto´s tot een totaal toegelaten
max mum gewicht van 3500 kg, kan volstaan worden met een zgn. "klein rijbewijs"
(B-(E)) Voor zwaardere vrachtauto´s en trekkers is een "groot rijbewijs" vereist
(B-C-D-E)

1.2.3

De chauffeur dient zelf voor vernieuwing van het rijbewijs zorg te dragen en dit
vroegtijdig (zeker 3 maanden van te voren) aan te vragen. Indien met een ongeldig
rijbewijs een auto wordt bereden dan is de chauffeur volledig aansprakelijk voor alle
juridische- en verzekering technische gevolgen daaraan verbonden.

1.2.4

Bestuurders van vrachtauto´s boven 7.500 kg toegestaan maximumgewicht (ledig
gewicht+ laadvermogen), vallen onder de diploma plicht en dienen in het bezit te zijn
van een chauffeursdiploma.

1.3

"APK" keuring
Door de overheid is voor voertuigen Algemene Periodieke Keuring verplicht gesteld.
De gebruiker/huurder is hiervoor verantwoordelijk en dient op het daarvoor gestelde
tijdstip, het voertuig hiertoe beschikbaar te stellen.

2.

Voorschriften met betrekking tot NIET-gekentekende motorvoertuigen en
machines

2.1

Wettelijke verplichtingen

2.1.1

Technische toestand
Indien met niet-gekentekende motorvoertuigen aan het verkeer wordt deelgenomen,
dan is de gebruiker/huurder verantwoordelijk voor het nakomen van de wettelijke
voorschriften ten aanzien van de technische toestand, verlichting, 16-km plaat,
alsmede betaling wegenbelasting. (zie punt 2.1.2.)

2.1.2

Wegenbelasting
Voor niet-gekentekende motorvoertuigen waarmee aan het verkeer wordt
deelgenomen, dient door de gebruiker/huurder wegenbelasting te worden betaald, voor
eigen rekening en verantwoording.

2.1.3

Eurovignet
Motorvoertuigen boven de 12.000 kg GVW, dienen bij gebruikmaking van de
snelwegen in het bezit te zijn van een geldig Eurovignet.
Dit Eurovignet zit niet standaard in de huurprijs maar kan door Volker Stevin Materieel
verzorgd worden.

Inlichtingen: Volker Stevin Materieel bv, Donker Duyvisweg 75, 3316 BL Dordrecht
Postbus 1192, 3300 BD Dordrecht, Telefoon (078) - 6546300

