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Algemene voorwaarden huurvoertuigen De Roeck 2015 NL
1. Overeenkomst
a) Deze huurovereenkomst zal geen ander recht, titel of belang verwerven, op of in de voertuigen, dan deze uit de huurovereenkomst.
b) Overeengekomen wordt dat alleen de onderhavige verhuurvoorwaarden het contract beheersen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij mits schriftelijke toestemming van de verhuurder.
c) De ondertekenaar van huidige overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersonen, met de natuurlijke personen en met eenieder 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 terzake. De huurder en/of bestuurder dient in het bezit te zijn van zowel een Belgische identiteitskaart
met een vaste verblijfsplaats in Antwerpen en tevens een Europees rijbewijs.

2. Prijsberekening – waarborg – voorschot
a) De huurder is aan de verhuurder een vooraf te betalen waarborg verschuldigd, te samen met de contractuele huurprijs. Deze waarborg zal
slechts aan de huurder teruggegeven worden wanneer hij het voertuig(en) in dezelfde staat terugbezorgt als waarin hij het ontvangen heeft,
uitgezonderd wat de normale slijtage betreft en wanneer de huurprijs en eventuele andere schadevergoedingen zijn betaald. Voor alle voertuigen wordt de waarborgbetaling enkel via een kredietkaart aanvaard.
b) Elke vorm van manipulatie van de kilometerteller die vastgesteld wordt bij het terug binnenbrengen van het voertuig, geeft de verhuurder
het recht forfaitair 600km per gecontracteerde huurdag aan te rekenen aan de huurder.
c) De huurprijs is in elk geval maandelijks verschuldigd bij aanvang van de periode. Iedere factuur die niet betaald is binnen de 8 dagen van
het overeengekomen tijdstip geeft van rechtswege door dit enkele feit en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een intrest van 1.70 % per
maand, met een minimum van 50€ per maand. Anderzijds is er in het geval van totale of gedeeltelijke niet betaling van de som op de vervaldag een vergoeding verschuldigd forfaitair en onherleidbaar vastgesteld op 20% van het niet betaalde bedrag met een minimum van 50 €
onverminderd de gerechtelijke en conventionele intresten en de kosten van een eventueel rechtsgeding.
d) Iedere huurperiode, die begonnen is, wordt als volledige periode aangerekend. De verhuring eindigt door ontlasting gegeven door de
verhuurder. De data in het verhuurcontract bepalen begin- en einddatum van het door de huurder geleverde genot van de zaak. Na afloop
van de contractuele einddata heeft de verhuurder het recht het voertuig terug in zijn bezit te brengen. De huurder is de huurprijs per dag
verschuldigd tot dat de verhuurder terug in het bezit is van het voertuig. Voor elke vorm van immobilisatie /repatriëring/diefstal van het voertuig dat in bezit is van de huurder, is steeds de gecontracteerde dagprijs verschuldigd. Overmacht ontlast de klant niet tot het betalen van de
gecontracteerde huurprijs.
e) Behoudens andersluidende overeenkomst, verbindt de huurder zich ertoe het gehuurde voertuig af te leveren waar het bekomen werd.
Het repatriëren van een voertuig, achtergelaten op een andere plaats, geschiedt ten laste van de huurder. Alle kosten van repatriëring vallen
ten laste van de huurder. Zoals bvb de reiskosten, hotelkosten, huurderving, loonkosten,… (deze lijst is niet limitatief). Indien de huurder, bij
het niet afsluiten van een pechverhelping verzekering via de diensten van het verhuurbedrijf, toch panne heeft, dient hij zelf het nodige te
doen ter verhelping van de panne of om het voertuig te repatriëren naar het adres van het verhuurbedrijf. Indien bijstand gevraagd wordt aan
het verhuurbedrijf wordt forfaitair minimum 200€ aangerekend.
f) Het laten seinen of ontseinen bij de Federale Politie van een voertuig wegens niet terugbrengen van een voertuig op de contractuele
einddatum van het verhuurcontract, brengt administratieve kosten met zich mee dewelke gedragen zullen worden door de huurder van het
voertuig.
g) Bij reservatie betaalde voorschotten zijn definitief door de verhuurder verworven en worden niet terug betaald aan de huurder.

3. Gebruik van het voertuig
a) Andere bestuurders rijden voor rekening van diegene die op het contract vermeld staat. Alle mogelijke nadelige gevolgen zullen dan ook
door de op het contract vermelde bestuurder gedragen worden. De huurder zal elk voertuig slechts mogen gebruiken of aanwenden mits
stipte naleving van alle wettelijke bepalingen van toepassing ter zake. De huurder zal dagelijks het water en oliepeil controleren en zonnodig
bijvullen. Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de huurder.
b) De huurder zal er zorg voor dragen dat de administratieve en fiscale verplichtingen die het goederenvervoer beheersen geëerbiedigd
worden. Hij alleen heeft de verplichting om alle documenten vereist voor deze reglementering in orde te stellen. Het laden of vervoeren van
gevaarlijke producten onder ADR reglementering is verboden.

4. Onderhoud van het voertuig
a) De huurder zal het gehuurde voertuig maandelijks ter beschikking stellen in de werkplaats van de verhuurder ter controle.
b) De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van schade en/of gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van periodieke onderhoudsbeurten en/of jaarlijkse wettelijke controle. Maw alle nadelige gevolgen door het rijden met vervallen keuringsbewijs, afgesleten of beschadigde banden, onvoldoende bandendruk of water of olie,… (niet limitatieve lijst) is ten laste van de klant
c) De onderhoudswerken, de smering, de oliewissel en de herstellingen gebeuren uitsluitend in de werkplaatsen van de verhuurder, tenzij
schriftelijk akkoord van de verhuurder.

5. Ongevallen, schade, overtredingen en andere kosten:
a) De huurder dient elk ongeval of enige andere rechtsvorm die schade veroorzaakt aan het voertuig, onmiddellijk en ten laatste binnen de 3
dagen te melden aan de verhuurder. De huurder zal alle nodige formaliteiten vervullen om de ongevalsaangifte conform de geldende reglementeringen uitgevoerd te krijgen. De huurder zorgt voor getuigenissen, eventuele tussenkomst van Federale Politie of enige andere vorm
van dienstverlening. Het niet vervullen van deze formaliteiten brengt weigering van dekking met zich mee waardoor de huurder persoonlijk
moet zorgen voor de vergoeding van de schade aan de tegenpartij.
b) De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor dakschade (hoogte boven voorruit), zijnde alle schade die veroorzaakt wordt door niet
respecteren van de vrije hoogte van het voertuig en eventuele dakschade door onoordeelkundig gebruik van het dak. Het veroorzaken van
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schade aan derden door het niet respecteren van de vrije hoogte van het voertuig zal door de huurder persoonlijk gedragen worden. De
huurder zal dus alle schade te zijner laste nemen, zonder tussenkomst van de verhuurder.
c) Het voertuig is omnium verzekerd met een vrijstelling zoals op het verhuurcontract vermeld. De huurder verzaakt aan elk verhaal tegen de
verhuurder ingevolgde ongevallen waarvan hij of de inzittenden slachtoffer zouden zijn. De huurder neemt op zich alle gevolgen van verhaal
die tegen de verhuurder zou gericht worden door derden, telkenmale de verzekering haar toepassing niet vindt. De huurder neemt uitdrukkelijk de verplichting op zich binnen de 8 dagen alle herstellingskosten te dragen als gevolg van het ongeval waarin hij betrokken werd,
onafgezien zijn burgerlijke of strafrechterlijke verantwoordelijkheid hiervoor. Indien deze door de omniumverzekeraar of door de verzekeraar
burgerlijke aansprakelijkheid en/of derden worden gedragen, zullen deze kosten hem worden terugbetaald, behoudens de vrijstellingen hierboven vermeld. Bij verzuim van ongevalaangifte binnen 3 dagen verliest de huurder alle recht op bestaande verzekeringspolis en vallen alle
mogelijke kosten en gevolgen v.d. schade te zijner laste.
d) De gehuurde voertuigen zijn omnium verzekerd, behoudens de conform het contract gestelde vrijstellingen en de volgens de verzekeringsmaatschappij bepaalde uitsluitingen, zoals hieronder bepaald. De uitrusting wanneer zij is losgemaakt van het voertuig. Het deel van
de communicatie- en/of navigatie-installatie dat niet bevestigd is aan het voertuig. Verlies van boorddocumenten. De persoonlijke zaken en
voorwerpen die in het voertuig worden vervoerd (GSM, compactdiscs...). Opgelopen schade terwijl het voertuig onder verhuurd wordt. De
schade voortvloeiend uit grove schuld van de huurder. Een schadegeval overkomen terwijl de bestuurder zich in alcoholintoxicatie bevindt,
dronkenschap of een gelijkaardige toestand ten gevolge van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken. Personen die volgens de wettelijke voorschriften het recht niet hebben dit voertuig te besturen (cfr rijbewijs, geneeskundige schifting,…deze lijst is niet limitatief) Weddenschappen, uitdagingen of een duidelijk roekeloze handeling. Zelfmoord of zelfmoordpoging. De schade wanneer de bestuurder
niet voldoet aan de voorwaarden van de plaatselijke wetten en reglementen om een voertuig te besturen of in
België vervallen verklaard was van het recht tot sturen. De mechanische schade als gevolg van nalatigheid of verkeerde behandeling door de
huurder, zijn aangestelde, werknemers of alle personen waarvoor hij burgerlijke verantwoordelijk is, is geheel voor zijn rekening, bvb motorschade door tekort aan olie, schade veroorzaakt door overbelasting, schade veroorzaakt door de lading, schade door een grove fout, enz…
(deze lijst is niet limitatief)
e) Banden beschadiging is voor rekening van de huurder. Bij lekke band dient de huurder ervoor te zorgen dat het reservewiel gemonteerd
wordt en de lekke band behoorlijk wordt hersteld of vervangen.
f) De huurder en de bevoegde bestuurders zijn aansprakelijk voor de processen verbaal en parkeerretributies tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig. Er zal forfaitair tot 30€ administratieve kost aangerekend worden ten laste van de huurder per proces verbaal of herinnering
hierover en 30€ per parkeerretributie of herinnering hierover.
g) Wanneer schade werd toegebracht aan derden, dient de huurder de vrijstelling van 750€ toegepast door de verzekeringsmaatschappij te
betalen, zelfs indien er geen schade is aan het gehuurde voertuig.
h) Bij ongeval, beschadiging of totaal verlies van het voertuig dient de gecontracteerde huurvergoeding verder betaald te worden tot na
herstelling (ook bij niet herstelling), met een maximum bij te betalen periode van 7 dagen aan huurprijs per dag, bovenop de gecontracteerde
datum van het huurcontract en/of bovenop de retourdatum van het voertuig.
i) Personenvoertuigen mogen niet verhuurd en/of bestuurd worden door personen jonger dan 23 jaar. Bij verhuur van personenvoertuigen,
bestelwagens en vrachtwagens wordt de vrijstelling voor huurders en/of bestuurder jonger dan 25 jaar tot 200€ extra verhoogd bovenop de
geldende vrijstellingen conform het verhuringcontract.
j) De huurder zal met het gehuurde voertuig, behoudens uitdrukkelijk of geschreven afwijking vermeld in de overeenkomst, binnen de
grenzen blijven van de landen vermeld op de groene kaart. Bij gebruik buiten deze grenzen is het voertuig niet verzekerd en is de huurder
aansprakelijk voor alle mogelijke nadelige gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
k) Bij ongeval of andere schade aan ons voertuig wordt er steeds 50€ administratieve kost aangerekend aan de huurder.

6. Einde overeenkomst
a) De huurder is verplicht het voertuig binnen te brengen bij de verhuurder na het verstrijken van de contractuele data en het voertuig
dient zich in de toestand te bevinden waarin het zich bevond bij aanvang van de huur, normale slijtage uitgezonderd. Indien het voertuig na
openingsuren wordt binnengebracht, kan dit door de sleutels in de daartoe voorziene holte/bus te deponeren. De huurder aanvaardt hierbij
ontegensprekelijk dat de staat van het voertuig en de datum en uur van aflevering worden vastgesteld op het daarop volgend openingsuur.
b) Het is verboden te roken in de voertuigen. Bij overtreding volgen er boetes en worden eventuele reinigingskosten doorgerekend.
c) Het is verboden dieren, dierlijk of ander afval dat geurhinder zou kunnen veroorzaken, te vervoeren in de huurvoertuigen. Eventuele reinigingskosten worden doorgerekend naar de huurder.
d) Indien de huurder verzuimt de betalingen te doen aan de NV De Roeck of een andere verbintenis of voorwaarde bepaald in de overeenkomst niet nakomt, zal de verhuurder het recht hebben het in huur gegeven voertuig zonder enige voorafgaandelijke in kennisstelling terug in
bezit te nemen. De kosten hiervoor vallen ten laste van de huurder. De huurder zal geen enkel verhaal kunnen uitoefenen op de verhuurder
als gevolg van deze maatregel. De huurder zal dan, ten titel van schadevergoeding, gehouden zijn, bij niet betaling binnen de gestelde termijnen, een som te betalen gelijk aan de gecontracteerde huurprijs of bij overschrijding hiervan, tot datum van de terug in bezitsverkrijging van
het voertuig door de verhuurder en dit berekend volgens huurprijs per dag.
e) De verhuurovereenkomst zal van rechtswege een einde nemen indien huurder een concordaat aanvraagt of voorwerp uitmaakt v.e. actie
tot faillietverklaring, vanaf de datum waarop huurder het voorwerp uitmaakt van enige rechtspleging of vordering die aanleiding kan geven
tot bewaren of uitvoerend beslag op de voertuigen of onderdelen ervan, voorwerp der huidige overeenkomst.
f) Bij het eindigen der overeenkomst op een vroegere datum, om een der redenen hierboven aangehaald, heeft de huurder de verplichting
onmiddellijk alle huurgelden en vergoedingen te betalen verschuldigd voor de ganse termijn v.d. overeenkomst bedongen tussen partijen.
g) Het ongeoorloofd behouden van de wagen na het verstrijken van de gecontracteerde huurperiode stelt de huurder bloot aan gerechtelijke
vervolgingen. Wanneer na het verstrijken van de huurperiode de wagen betrokken wordt bij een ongeval of de huurder schade berokkend
aan het gehuurde voertuig, dan wordt de huurder verplicht om de volledige schade aan de gehuurde wagen en aan de tegenpartij te vergoeden. Iedere dag na de gecontracteerde huurperiode wordt buiten het normaal huurtarief 50€ per dag aangerekend als schadevergoeding
vermeerderd met eventuele kosten.
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