Algemene huurvoorwaarden
Artikel 1: personen verbonden door de algemene huurvoorwaarden
De volgende personen zijn gehouden door het contract: enerzijds de verhuurder en anderzijds de personen vermeld in
het vakje "huurder", alsmede de personen die vermeld worden in het vakje "factuuradres". Deze laatste wordt geacht de
lastgever te zijn van de huurder en is samen met hem solidair aansprakelijk. Bij elke verhuring wordt de overhandiging
gevraagd van de Belgische identiteitskaart en rijbewijs. De persoon die zijn documenten overhandigt, is solidair
aansprakelijk met de huurder.

Artikel 2: levering van het materiaal
2.1 De huurder erkent het materiaal in goede staat te hebben ontvangen zonder enige vorm van beschadiging of sporen
van ongeval. Eventuele schade of gebreken moeten schriftelijk voor het vertrek ontegensprekelijk worden vastgesteld.
2.2 De huurder erkent het materiaal in ontvangst te hebben genomen met .
2.3 De huurder betaalt bij de levering van het materiaal onmiddellijk de huurprijs voorzien voor de periode gedurende
dewelke hij het materiaal in gebruik zal nemen en een extra waarborg, afhankelijk van het type materiaal.
Voormelde waarborg kan in geen geval aangewend worden als betaling voor de verschuldigde huurgelden. De huurprijs
wordt berekend volgens de dan geldende tarieven en op basis van het aantal dagen.
2.4 De huurder verbindt zich tot het betalen van alle facultatieve posten vermeld in het contract en de eventuele kosten
voor het terugbrengen van het materiaal en de B.T.W. die wettelijk van toepassing is. 2.5 De gehuurde materialen
kunnen afgehaald worden tijdens de kantooruren.

Artikel 3: gebruik van het materiaal
3.1 Het materiaal mag niet gebruikt worden voor het vervoeren van personen onder welke vorm.
3.2 De huurder dient het materiaal steeds te gebruiken als een goede huisvader en conform de Belgische Wetgeving.
3.3 Wanneer de huurder het materiaal niet gebruikt, moet hij de nodige voorzorgsmaatregelen treffen opdat het
materiaal niet beschadigd of gestolen zou worden.
3.4 De schade aan het materiaal ontstaan door de nalatigheid van de huurder is steeds ten zijne laste. Wanneer de
schade dreigt te ontstaan moet de huurder onmiddellijk de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de schade
zou verergeren.

Artikel 4: terugbrengen van het materiaal
4.1 De huurder zal het gehuurde goed met alle toebehoren terugbrengen naar de Helststraat 160 in Aartselaar, en vóór
het overeengekomen tijdstip zoals bepaald in de ondertekende huurovereenkomst.
4.2 Bij niet naleven hiervan zal onmiddellijk klacht wegens misbruik van vertrouwen, oplichting en of verduistering
worden ingediend.
4.3 Verlenging van de huur dient schriftelijk aangevraagd te worden aan de verhuurder. Het verzoek tot verlenging dient
te gebeuren in het kantoor van de verhuurder onder de voorwaarden die gelden voor de vigerende bestaande
huurovereenkomst. Verlenging van de huur kan ten alle tijde door de verhuurder geweigerd worden.
4.4 Indien het materiaal later wordt teruggebracht dan voorzien, dient de huurder een schadevergoeding te betalen van
minimum 78 € + de normale huurprijs voor deze verlengde periode, verhoogd met 50%. Deze vermeerdering kan niet
verminderd worden en dekt niet het eventuele verlies dat de verhuurder kan oplopen door het niet kunnen verhuren van
het te laat teruggebrachte materiaal. De schadevergoeding zal desgevallend verhoogd worden met de
schadevergoeding voorzien in de artikelen 4.5 en 5.
4.5 De verhuurder heeft steeds het recht om onmiddellijk de teruggave van het verhuurde materiaal te eisen en
desgevallend het materiaal zelf terug te halen zonder verwittiging. De kosten hieraan verbonden dienen door de huurder
te worden gedragen.
De verhuurder is nooit aansprakelijk voor de schade en onkosten die zouden voortvloeien uit het terughalen van de
gehuurde materiaal. In alle gevallen waarin de verhuurder het verhuurde materiaal zelf moet ophalen, zal een
schadevergoeding van 78 € + B.T.W. moeten betaald worden, te vermeerderen met de depannage- en
opsporingskosten.

Artikel 5: bij ongeval
5.1 De huurder verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de belangen van de verhuurder en zijn
verzekeringsmaatschappij te vrijwaren in geval van een ongeval dat zou plaatsvinden tijdens de huurperiode.

In het bijzonder zal de huurder erover waken dat hij:
- Schriftelijk de namen en de adressen van de betrokken personen en getuigen opneemt.
- Zijn aansprakelijkheid of schuld niet erkent.
- De Lokale of Federale Politie onmiddellijk waarschuwt indien de aansprakelijkheid van derden dient te worden
vastgesteld of indien er gewonden zijn.
- Het gehuurde goed niet achterlaat zonder zich van de veiligheid te hebben vergewist.
- In geval van schade aan het materiaal en indien door de huurder aan derden schade werd berokkend, zelfs indien het
gehuurde materiaal geen schade heeft, dient de huurder dit onmiddellijk aan de verhuurder te melden, voor het
verstrijken van de huurperiode.
De ongevalaangifte dient aan de verhuurder te worden bezorgd binnen de 3 dagen nadat het schadegeval zich heeft
voorgedaan en zal nadien door de verzekeraar van de verhuurder geweigerd worden.
Een tegensprekelijke vaststelling van de schade zal in de mate van het mogelijke worden opgesteld.
De huurder zal in elk geval gehouden zijn tot betaling van de vastgestelde vrijstelling.
Hij laat de verhuurder toe alle nodige herstellingen uit te voeren, zonder bijkomende formaliteiten.
5.2. Per schadegeval zal een naar de prijsfolder en het ondertekende huurcontract.

Artikel 6: in geval van defect van het materiaal
6.1 De huurder dient onmiddellijk contact op te nemen met VERHUUR DE VIC, telefoonnummer 03/830.10.00 (tussen 8
en 18U) op 0485/50.40.40 (tussen 18 en 8U), om te vernemen wat hij dient te doen. Bij onbereikbaarheid van
VERHUUR DE VIC mag het materiaal hersteld worden door het dichtstbijzijnde merkagentschap indien het materiaal
zich in de garantieperiode bevindt. Indien de herstellingswerken niet gratis kunnen uitgevoerd worden, moet er
voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord aan de verhuurder gevraagd worden. Facturen zonder akkoord zullen niet
worden terugbetaald.
6.2 Daar de verhuurder niet over het materiaal beschikt, kan hij in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het
verlies en de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden voortvloeien uit een mechanisch defect van het
materiaal en van zijn onderdelen, noch bij ongeval of om welke andere reden ook.

Artikel 7: in geval van diefstal
7.1 De materiaalen van de VERHUUR DE VIC zijn niet verzekerd tegen diefstal of vandalisme.
7.2 De huurder zal erover waken het gehuurde materiaal niet op een onveilige, verlaten of afgelegen plaats achter te
laten.
7.3 De huurder dient onmiddellijk bij het dichtstbijzijnde kantoor van de Lokale of Federale Politie aangifte van de diefstal
te doen. Hij dient de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
7.4 De huurder dient de inspecteur van VERHUUR DE VIC, of van de verzekeringsmaatschappij of van eender welke
gevolmachtigde van VERHUUR DE VIC toelating te verschaffen om de zaak te laten onderzoeken en als zo de gestolen
goederen proberen terug te vinden.

Artikel 8: verantwoordelijkheid eigen schade
8.1 Bij schade die aan het materiaal werd veroorzaakt door een fout van de huurder, is deze laatste in elk geval
gehouden tot betaling van de vrijstelling die bepaald wordt in het huurcontract.
8.2 Indien het ongeval evenwel te wijten is aan een grove fout, grove nalatigheid of opzet van de huurder of de
bestuurder van het materiaal, zal de verhuurder de totale schade terugvorderen van de huurder en of bestuurder die in
dat geval solidair aansprakelijk is zowel voor de schade aan het materiaal als de schade aan derden berokkend.
De huurder is gehouden tot terugbetaling van de schade ondermeer in volgende gevallen:
- Wanneer de bestuurder in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie verkeert of in een soortgelijke staat door het
gebruik van verdovende of opwekkende middelen of van geneesmiddelen.
- In geval het ongeval zich voordeed wanneer de huurtermijn vermeld op het contract is verstreken.
- In geval van schade aan de laadruimte
- In geval van onherstelbare schade aan ladders en kabels.
- In geval van schade die te wijten is aan overbelasting van het materiaal, alsook schade veroorzaakt door vervoerde
goederen en het laden en lossen ervan. Het benaderend laadvermogen staat op de prijslijst van de verhuurder. Het

exacte laadvermogen staat vermeld op zijkant van de basis ladder, waarvan de huurder noodzakelijkerwijze kennis heeft
genomen.
- In het geval het materiaal wordt gebruikt in tegenstrijd met de bepaling van artikel 3.1.
8.3 Inbreuken op de Wegcode
De huurder is gehouden tot de betaling van elke boete of om het even welke kosten die een overtreding van de
Wegcode meebrengt.
De verhuurder kan in geen geval aanzien worden als burgerrechtelijk aansprakelijke en kan niet gehouden zijn tot
betaling van voormelde boetes.

Artikel 9: verantwoordelijkheid goederen
De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt aan de goederen en
waardevolle voorwerpen door de huurder vervoerd worden. De huurder ontlast de verhuurder van elke
verantwoordelijkheid voor alle handelingen, kosten, klachten en schade die voortvloeien uit dergelijk verlies of schade.

Artikel 10: facturatievoorwaarden
De facturen zijn contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 62 €. In dat geval is
eveneens een verwijlsintrest verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand. Bij niet betaling van de factuur op zijn vervaldag,
of bij overhandiging van een ongedekte cheque of wissel worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar. In
dat geval heeft de verhuurder het recht om onmiddellijk een einde te stellen aan alle huurcontracten en contante betaling
te eisen van de huurgelden en kosten.
Eventuele klachten moeten aangetekend en schriftelijk naar VERHUUR DE VIC gestuurd worden binnen de 8 dagen na
de datum van de facturatie.

Artikel 11: wijzigingen
Alle wijzigingen die niet schriftelijk werden vastgesteld en werden aangebracht aan de clausules en voorwaarden van
deze overeenkomst worden als nietig en onbestaande beschouwd.

Artikel 12: geschillen
Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. De gekozen taal in
rechtszaken is het Nederlands. In geval van geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Voor
geschillen over bedragen lager dan 1.859,20 € is enkel het Vredegerecht van Antwerpen bevoegd.
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