Algemene voorwaarden
1. Onderhavige en op keerzijde gedetailleerde beschreven overeenkomst is een huurcontract. De
huurder zal geen ander recht en/of titel kunnen uitoefenen dan deze voortvloeiend uit deze
overeenkomst en in de mate dat zij hierna worden bepaald. Onderhavige algemene voorwaarden
voor verhuring beheersen het contract bij uitsluiting van al de andere en nemen voorrang op de
eventuele algemene voorwaarden van de huurder.
2. De ondertekenaar van de huidige overeenkomst verbindt zich solidair en onverdeeld met de
rechtspersonen, met de natuurlijke personen en met de verenigingen in wiens naam hij optreedt ten
overstaan van de verhuurder, voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt conform deze
overeenkomst en conform de wettelijke bepalingen ter zake.
3. Duur: De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in huidig contract bepaald. Ze vangt
aan op de dag van werkelijke terbeschikkingstelling van het voertuig. Eventuele verlenging(en)
moeten door beide partijen ondertekend worden en bijgevoegd worden aan het lopend huurcontract.
Ook bij gedwongen of vrijwillige immobilisatie van het voertuig in bezit van de huurder, is de
huurprijs per dag volledig verschuldigd. In geen geval zal de huurder stilzwijgende vernieuwing
kunnen inroepen. Bij reservatie betaalde voorschotten zijn definitief door de verhuurder verworven
en worden niet terugbetaald aan de huurder.
4. De huurder verbindt zich ertoe, in geval van gegronde redenen en gemotiveerd verzoek, de wagen
aan de verhuurder vrij te geven zonder hiervoor aanspraak te kunnen maken op welke vergoeding
ook. De verhuurder zal nooit een vergoeding verschuldigd zijn aan de huurder in geval van
vertraging van het transport, averij aan de goederen, werkloosheid van het personeel, enz… De
huurder heeft ten zijne laste de documenten en vergunningen, vereist door de wet om zijn beoogde
verrichtingen tot een goed einde te brengen alsook de nodige vergunningen en ervaring voor het
gebruik en besturen van het gehuurde.
5. De voertuigen worden ter beschikking van de huurder gesteld op de terreinen van de verhuurder en
dienen daar ook te worden teruggebracht op het einde van de huurperiode. Indien de huurder het
voertuig op een andere plaats achterlaat worden de takelkosten aan hem gefactureerd en stelt hij
zich bloot aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke vervolgingen.
6.
De huurder, en hij alleen, is aansprakelijk voor de overtredingen die te zijnen laste worden
gelegd en voor de personen waar hij burgerlijk verantwoordelijk voor is. Hij alleen zal de boeten en
vergoedingen dragen die hieruit zouden kunnen voortspruiten. De huurder verbindt er zich toe het
voertuig enkel te laten besturen door die leden van zijn personeel die over het geldig rijbewijs,
vereist voor dat type voertuig, beschikken. De huurder verklaart eveneens het voertuig niet te
zullen gebruiken voor onwettige, verboden of ongeoorloofde doeleinden. De huurder is verplicht alle
nodige en nuttige maatregelen te treffen ter voorkoming van een verkeerdelijk, onrechtmatig en/of
niet-contractueel gebruik van het voertuig door derden. De huurder zal, in geval van inbeslagname
of verbeurdverklaring van het voertuig, indien dit rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van
feiten of nalatigheden waarvoor de huurder aansprakelijk is, de verhuurder integraal vrijwaren voor
alle vorderingen die daaruit zouden voortvloeien.
7. Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de huurder die er zich toe
verbindt de door de fabrikant van het desbetreffende voertuig voorgeschreven brandstof te
gebruiken. Hij zal dagelijks water en oliepeil nazien en dit minstens op het minimumpeil houden en
het antivriesgehalte controleren en zonodig bijvullen. Hij is verplicht het voertuig met een volle
brandstoftank terug te brengen , zoniet zal er bij de facturatie van de ontbrekende brandstof een
bijkomende vullingskost aangerekend worden gelijk aan 10% van de ontbrekende brandstof. Hij
verbindt er zich tevens toe het gehuurde voertuig voor periodiek onderhoud tijdig binnen te brengen
op eerste vraag van de verhuurder. De huurder zal onmiddellijk alle defecten en gebreken aan het
voertuig aan de verhuurder melden. Indien onderweg een herstelling nodig zou blijken moet deze
toevertrouwd worden aan de verhuurder. Indien zulks onmogelijk zou blijken, dient de huurder
vooraf het schriftelijk akkoord van de verhuurder te krijgen. In dit geval zal de huurder enkel
vergoed worden indien de facturen werden opgesteld ten aanzien van de verhuurder. Elke
herstelling uitgevoerd zonder de expliciete toestemming van de verhuurder zal integraal ten laste
van de huurder blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor spoedeisende tussenkomsten, die het
behoud van het voertuig moeten verzekeren (b.v. brand)
8. Verzekering: het gehuurde voertuig is door de verhuurder verzekerd tegen materiele schade, brand
, vandalisme en voor Burgerlijke Aansprakelijkheid met een vrijstelling (vermeld op voorzijde van het
contract) die varieert naargelang het type voertuig. Bij elke schade , ook bij overmacht, dient de
huurder deze te vergoeden ten belope van de aangeduide vrijstelling. De dekking voor materiële
schade aan het huurvoertuig geldt NIET in geval van zware fout, bedrieglijk opzet van de huurder of
zijn aangestelde, intoxicatie en/of oververmoeidheid van de huurder of bestuurder van het voertuig,
ingevolge de niet-naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen omtrent rij-en rusttijden,

hetzij in geval van fout (artikel 1382 e.v. B.W.) In dergelijke gevallen zullen de huurder en de
bestuurder solidair gehouden zijn alle schade door de verhuurder geleden aan hem te vergoeden.
9. Schadefiche: bij elke verhuring en voor elk voertuig wordt een tegensprekelijke schadefiche
opgesteld, die de staat van het voertuig aangeeft op het moment van de aanvang van de huur. De
huurder blijft te allen tijde integraal aansprakelijk voor elke dakschade en de schade veroorzaakt
door de lading , zonder enig verhaal tav de verhuurder. In deze gevallen kan de huurder geen
aanspraak maken op enige vrijstelling of ontlasting van aansprakelijkheid.
10. Betaling : alle facturen van de verhuurder zijn op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant te
betalen , behoudens andersluidende bepaling op voorzijde van de overeenkomst. Elke factuur die
niet op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met
een forfaitair schadebeding gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag. De verhuurder kan in geval
van niet-betaling van een factuur op de vervaldag , en/of het niet naleven van een contractuele
verplichting door de huurder, overgaan tot ontbinding van het contract.
11. Staat: De huurder erkent het voertuig in goede staat en rijvaardig te hebben ontvangen en de
goede werking van remmen, lichten en kilometerteller te hebben gecontroleerd. Hij bevestigt dat het
voertuig voorzien is van alle wettelijke documenten zoals vereist door de reglementering op het
verkeer. Indien er boorddocumenten zouden zijn verloren gegaan tijdens de verhuring, zal de
huurder een schadevergoeding betalen in verhouding tot de door de verhuurder geleden schade. Hij
verbindt er zich toe het voertuig in dezelfde staat terug te brengen met dezelfde uitrusting afgezien
van de normale slijtage. Alle beschadigingen van welke aard ook vallen volledig ten laste van de
huurder.
12. Waarborg, geëist bij de ondertekening van het contract, moet contant betaald worden. Hij wordt
pas aan de huurder teruggegeven nadat het gehuurde zonder schade wordt teruggebracht en nadat
alle door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen aan laatstgenoemde zijn betaald.
De verhuurder kan de ingehouden waarborgsommen toerekenen op alle door de huurder aan de
verhuurder verschuldigde bedragen. Bij borgstelling dmv kredietkaart , geeft de borgsteller dmv zijn
handtekening op voucher of op het contract de toelating aan zijn kredietinstelling om het
verschuldigde bedrag te debiteren. De verhuringen zijn onderworpen aan de huurprijs in huidige
overeenkomst op basis van het geldend tarief, het aantal dagen en de afgelegde kilometers.
13. Diefstal : bij diefstal van het gehuurde voertuig dient de huurder onmiddellijk een aangifte hiervan
te doen bij de dichtstbijzijnde politie en alle nuttige gegevens alsook PV nummer aan de verhuurder
door te geven . Hij dient ook de sleutels en papieren aan de verhuurder te overhandigen: bij gebreke
hiervan (ook in geval van overmacht) wordt hij geacht zelf aansprakelijk te zijn. Bij diefstal geldt de
afkoop van de verzekering niet. Bij diefstal is de huurder gehouden tot terugbetaling van de waarde
van het voertuig op het moment van de diefstal volgens cataloogprijs (eurotax).
14. Gebruik: de huurder alleen is meester over het gebruik van het gehuurde voertuig en materialen en
neemt alle aansprakelijkheid op zich betreffende het gebruik en werking ervan, alsook van de te
nemen veiligheidsmaatregelen die redelijkerwijze door een goede huisvader dienen te worden
voorzien. De huurder verbindt zich ertoe het voertuig te gebruiken als een goed familievader en voor
het gebruik waarvoor het bestemd werd. Aldus is verboden: het laden van schadelijke en gevaarlijke
goederen (o.a. goederen vastgelegd onder A.D.R reglementering) , en goederen te laden die
gereglementeerd zijn door de wegenadministratie zonder over de vereiste vergunningen te
beschikken.

Hij mag geen enkel misbruik van het voertuig maken. (overdreven snelheid, laden boven het
toegelaten gewicht)

Hij mag geen enkele verandering aan het voertuig aanbrengen.

De huurder mag het voertuig niet onderverhuren, het niet afstaan ten bezwarende titel, noch
het in pand geven.

Hij mag het niet gebruiken voor bezoldigd personenvervoer, in het kader van
autowedstrijden of rijlessen.

De huurder verbindt er zich toe de verhuurder te vergoeden voor alle kosten voor
ontsmetting en reiniging die noodzakelijk zijn ingevolge het vervoer van levende dieren,
chemische stoffen en dergelijke meer.
 Geen enkele publiciteit mag door huurder op het voertuig worden aangebracht, behalve
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen afwijkingen.
15. Ongeval : bij gebeurlijk ongeval dient de huurder binnen de 24 uur een ongevalformulier duidelijk
ingevuld en te ondertekend aan de verhuurder te doen toekomen alsook het proces verbaalnummer,
opgesteld door de politie van de plaats waar het ongeval/schade gebeurde. Bij verzuim van aangifte
van ongeval verliest de huurder alle rechten op de bestaande verzekeringspolis en blijven alle
gevolgen en kosten daarvan integraal ten zijne laste Hij dient tevens de politie onmiddellijk te
verwittigen indien de fout van een derde moet vastgesteld worden of indien er gekwetsten zijn. De
huurder/bestuurder mag geen aansprakelijkheid erkennen en zal onmiddellijk elke aanmaning en
andere documenten overmaken aan de verhuurder. De huurder verplicht zich ertoe binnen 8 dagen

na ontvangst van desbetreffend factuur alle herstellingskosten aan de verhuurder te vergoeden
ingevolge het ongeval waar de huurder in betrokken was, onafgezien van zijn burgerlijke of
strafrechtelijke aansprakelijkheid hiervoor. Indien deze kosten nadien door een verzekeraar zouden
worden vergoed, zal de huurder daarvan de terugbetaling ontvangen onder aftrek van de vrijstelling
zoals contractueel bepaald. De huurder verzaakt aan elk verhaal t.o.v de verhuurder waarvan hijzelf
of derden het slachtoffer zouden zijn, zelfs indien de oorzaak van het ongeval gelegen is in een al
dan niet zichtbaar gebrek in de verhuurde zaak. Hij zal tevens de verhuurder vrijwaren voor het
gebeurlijke verhaal van derden tengevolge van ongevallen die zich voordoen tijdens de huurperiode .
16. Betwistingen: deze overeenkomst wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Bij betwisting
omtrent bepalingen in deze overeenkomst zijn enkel de gerechtshoven van het gerechtelijk
arrondissement Turnhout bevoegd.

