Algemene voorwaarden
1. De algemene voorwaarden beheersen als enige de overeenkomst en primeren boven eventuele
voorwaarden van de huurder , zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op deze algemene
voorwaarden.
De verhuurder behoudt zich het recht voor zijn rechten die uit dit huurcontract voortkomen aan een derde
over te dragen.
2. De huurder wordt geacht kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene huurvoorwaarden en
de inhoud te hebben aanvaard.
3. De ondertekenaar van de huidige overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersonen , met de
natuurlijke personen en met verengingen in wiens naam hij optreedt te, overstaan van de verhuurder.
Voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt conform deze overeenkomst en conform de
wettelijke bepalingen ter zake.
4. Onderhavige algemene huurvoorwaarden zijn een aanvulling op de bijzondere huurvoorwaarden zoals
opgenomen in het huid contract. Bij tegenstrijdigheid primeren de bijzondere huurvoorwaarden.
5. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene huurvoorwaarden doet geen
afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausule.
Datum en duur van het contract
6. De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in huidig contract bepaald. Zij vangt aan op de dag
van de werkelijke ter beschikkingstelling van het voertuig. Eventuele verlenging(en) moeten tijdig
aangevraagd worden door de huurder en door de verhuurder bijgevoegd worden aan het huidig contract.
In geen geval zal de huurder stilzwijgende vernieuwing kunnen inroepen.
Ter beschikking stellen van de voertuigen
7. De voertuigen worden ter beschikking gesteld aan de huurder op de locatie, aangegeven in de bijzondere
huurvoorwaarden. Het voertuig blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder.
8. Boorddocumenten: de voertuigen zijn voorzien van alle officiële documenten , zoals door de
reglementering op verkeer en transport voor rekening van derden. De huurder heeft te zijnen laste de
documenten en vervoersvergunningen vereist door de wet.
9. Staat van het voertuig in ontvangstname : bij elke verhuring en voor elk voertuig wordt een
tegensprekelijke omstandig staat opgesteld die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de
aanvang van de huur. Elk zichtbaar gebrek zal op het ogenblik van de in ontvangstneming aan de
verhuurder vermeld worden. Het voertuig is voorzien van een volledige uitrusting en van wettelijk
voorzien bijbehoren.
Gebruik van het voertuig
10. De huurder verbindt zich ertoe:
– Het voertuig te gebruiken als een goede huisvader en voor het gebruik waartoe het is bestemd!
- Geen enkel misbruik te maken van het voertuig , zoals overdreven snelheid.
Het besturen van het voertuig
11.De huurder verbindt zich ertoe het verhuurde voertuig slechts aan een ervaren bestuurder, houder van een
wettelijk en geldig rijbewijs voor dit voertuig toe te vertrouwen
12. De verhuurder behoudt zich het recht voor de minimumleeftijd van de bestuurder per voertuig te bepalen.
De bestuurder dient evenwel steeds minimum 18 jaar te zijn en dient in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs voor dit type voertuig.
Verzekering

13. De bijzondere huurvoorwaarden bepalen de premie voor de verzekering van de burgerlijke
aansprakelijkheid van de huurder en door de verhuurder aanvaarde chauffeur, de dekking tegen diefstal,
brand en materiële schade .
14. Nochtans rusten op de dekkingen, voor de burgerlijke aansprakelijkheid en materiële schade , de
vrijstellingen die ten laste blijven van de huurder en de tot door de verhuurder aanvaarde chauffeur,
terug betaalbaar in geval van en naargelang het verhaal tegenover derden. De vrijstelling is terug te
vinden hieronder .

15. In geval van schade is de vrijstelling onmiddellijk eisbaar van de huurder.
16. Zijn van de dekkingen uitgesloten:
- Eigen schade aan het voertuig zonder verkeersongeval vastgesteld door de overheid
- Ongeval en schade die niet binnen de 24 uur zijn aangegeven worden.
17.De huurder verbindt zich ertoe alle voorzorgen te nemen tot het voorkomen van diefstal door alles af te
sluiten en alarm op te zetten. Diefstal wordt enkel gedekt indien de boorddocumenten en de sleutels van
het voertuig samen met de aangifte van deze diefstal bij de politie of een gelijkwaardige lokale overheid .
Diefstal
18. Van zodra een diefstal wordt vastgesteld, moet hiervan een verklaring afgelegd worden bij de politie of
een gelijkwaardig lokale overheid van de plaats van de diefstal en de verhuurder hiervan op de hoogte
gebracht.
Ongevallen
19. In geval van ongeval
- In elk geval de verhuurder op de hoogte te brengen en een geschreven en een gedetailleerde verklaring
over het ongeval te laten geworden.
- Zo mogelijk getuigenissen verzamelen.
- In geen geval een erkenning van aansprakelijkheid voor het ongeval ondertekenen.
- Ongeval melden aan politie.
- Een ongevalsaangifte opstellen en eveneens aan de verhuurder bezorgen, evenals alle gegevens die
belang hebben voor de juridische afwikkeling van het gebeurde bv. tussenkomst van deskundigen of
geneesheren, namen van gewonden, namen van getuigen, …)

20. De verhuurder verbindt zich ertoe om zijn samenwerking te verlenen aan de verhuurder of de
verzekeraars van de verhuurder in geval van onderzoek, of juridische procedure . In geval het voertuig
lastens de huurder of de inbeslagneming zullen worden terugbetaald door de huurder.
Huurprijs en waarborg
21. De huurprijs en de waarborg zijn vastgelegd in de bijzondere huurvoorwaarden.
22. In de huurprijs is inbegrepen: de kosten van onderhoud en de taks.
23. De waarborgsom wordt de huurder interestloos terugbetaald bij conforme teruggave van het voertuig.
24. Het voertuig wordt minimum per halve dag verhuurd.
Betaling
25. De huurprijs (incl. btw) en de waarborg dienen zoals vermeld in de bijzondere huurvoorwaarden voor het
vertrek steeds betaald worden bij afhaling.
Teruggave van het voertuig
26. De huurder brengt het voertuig terug naar de locatie van de verhuurder waar het voertuig ter
beschikking werd gesteld.
De kosten gemaakt voor het terugbrengen van het voertuig dat op elke andere plaats is achtergelaten ,
zullen doorgerekend worden naar de huurder.
27. De huurder verbindt zich ertoe het voertuig in dezelfde perfecte staat (die blijkt uit de bij aanvang van de
verhuring opgestelde tegensprekelijke omstandige staat) terug te bezorgen als bij de ontvangstname.
Aansprakelijkheid huurder
28. Vanaf de terbeschikkingstelling van het voertuig tot op het moment dat het voertuig door de verhuurder
in ontvangst wordt genomen, is de huurder aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het voertuig,
aan een derde of aan de huurder zelf, door het louter gebruik van het voertuig of door technische
stoornissen die door de huurder worden veroorzaakt en aan hem te wijten zijn.
29. De huurder is tevens aansprakelijk voor overtredingen die te zijnen laste worden gelegd of ten laste van
personen waarvoor hij burgerlijk verantwoordelijk is en zal alle boetes of vergoedingen dragen die hieruit
zouden voortspruiten, m.a.w. de huurder is aansprakelijk voor alle boetes gedurende het gebruik van het
voertuig. Deze worden doorgerekend door de verhuurder met een extra administratiekost van €30 excl.
btw.
Toepasselijk recht – bevoegdheid
30. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.
31. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verhuurder zijn bevoegd
om uitspraak te doen over mogelijke geschillen .
Woonplaats
32. De verhuurder kiest woonplaats op het adres aangeduid op de bijzondere huurvoorwaarden. De huurder
kiest woonplaats op het adres aangeduid op de identiteitskaart, zo het een natuurlijk persoon betreft, dan
wel op de maatschappelijke zetel, zo een vennootschap betreft.
Schadevergoeding
33. De huurder is er tevens op de hoogte dat er per schadegeval een vrijstelling is van €750.

