
 

 

Artikel 1: Aankoop en keuze materiaal 

De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, het materieel beschreven in artikel 1 van de Bijzondere voorwaarden. Dit materieel 

werd specifiek met het oog op de verhuring aangekocht door de verhuurder en dit volgens de aanduidingen van de huurder en is uitsluitend 

bestemd voor beroepsdoeleinden. 

De verhuurder laat het aan de huurder over het materieel dat het voorwerp uitmaakt van het contract vrij te kiezen en tevens de verkoper van 

het materiaal aan te duiden. Derhalve kan de verhuurder noch de verantwoordelijkheid opnemen betreffende de gevolgen van de keuze van het 

materieel, noch waarborgen dat de verkoper al zijn verplichtingen zal nakomen. 

Artikel 2: Inwerkingtreding 

De duur van de huurperiode, de periodiciteit van de huurprijzen en de voorziene datum van inwerkingtreding van de huurperiode zijn bepaald in 

artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden. 

Ingeval de verkoper van het materieel dit niet geleverd heeft op de voorziene datum, zal de huurperiode in werking treden op de datum van de 

werkelijke levering, zonder dat de huurder enig verhaal tegen de verhuurder kan uitoefenen. Ingeval van gedeeltelijke levering is de verhuurder 

gerechtigd de huurperiode reeds in werking te laten treden. Indien de huurperiode niet in werking is getreden binnen de drie maanden na de 

datum van ondertekening van huidig contract zal vanaf dat ogenblik tot op de datum van inwerkingtreding door de huurder aan de verhuurder 

maandelijks een provisie verschuldigd zijn van 150,00 (hondervijftig) euro. 

Indien het materieel meer dan zes maanden na de voorziene leveringsdatum niet geleverd is, houdt de verhuurder zich het recht voor het contract 

alsmede de bestelling van het materieel eenzijdig te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding voor de verhuurder, en waarbij de huurder 

de verhuurder zal vrijwaren voor elke mogelijke vordering die hieruit ten laste van de verhuurder zou kunnen voortvloeien. 

Artikel 3: Huurprijs – belastingen en taksen – kosten 

De totale huurprijs en zijn samenstelling zijn vastgesteld in artikel 3 van de Bijzondere Voorwaarden. Indien de som van al de uitgaven zou 

verschillen van het totaal investeringsbedrag voorzien bij artikel 1 van de Bijzondere Voorwaarden, dan zal het huurprijzenprogramma in functie 

van dit verschil worden aangepast. Indien de effectieve levering van het materieel meer dan drie maanden na de ondertekening van het contract 

plaatsvindt, kunnen de huurprijzen bij de inwerkingtreding van de huurperiode aangepast worden in functie van de evolutie van de IRS voor 

identieke looptijden als deze van het contract, indien deze gestegen is sinds de datum van ondertekening van het contract. De IRS is de rentevoet 

zoals deze dagelijks gepubliceerd wordt in het Belgische financiële pers of Reuters. Bij gebreke aan publicatie van de IRS, zullen de op dat ogenblik 

geldende marktvoorwaarden toegepast worden. Bovendien houdt de verhuurder zich het recht voor de huurprijzen aan te passen ingeval van een 

substantiële wijziging van de financiële marktvoorwaarden tussen de datum van de  ondertekening van het contract en de datum van effectieve 

levering van het materieel. 

De huurprijs is ondeelbaar en betaalbaar op de bankrekening van de verhuurder. Voor iedere huurprijs niet op zijn vervaldag betaald, zal de 

huurder van rechtswege en zonder aanmaning, een interest verschuldigd zijn berekend pro rata temportis tegen een rentevoet van 10% per 

maand, bovendien verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 12,50 euro. 

Geen enkele klacht of geschil, van welke aard ook, schort de verplichting tot betaling op. 

Alle huidige en toekomstige belastingen en taksen, onverschillig welke, die het materieel rechtstreeks of onrechtstreeks belasten of verschuldigd 

zijn wegens onderhavig contract en alle juridische of ander kosten zoals deze die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van betwistingen met 

derden vallen ten laste van de huurder. 

Artikel 4: Levering materieel – voorschotten 

De huurder moet op zijn kosten en verantwoordelijkheid het gehuurde materieel in ontvangst nemen op de leveringsplaats zoals beschreven in 

de Bijzondere Voorwaarden. 

Bij de levering zal er een verslag opgemaakt worden, getekend door de huurder en de verkoper en waarin vastgesteld wordt dat het materieel in 

perfecte staat verkeert, vrij is van zichtbare gebreken  en dat het overeenstemt met hetgeen de huurder gespecifieerd heeft. 

Indien de verhuurder voor het uitvoeren van de bestelling voorschotten heeft betaald aan de leverancier, dan verbindt de huurder zich 

onvoorwaardelijk tot het terugbetalen van deze voorschotten aan de verhuurder wanneer de bestelling of levering niet of niet volledig wordt 

uitgevoerd om welke reden dan ook.  

Op alle bedragen betaald door de verhuurder vóór de inwerkingtreding van de huurperiode zal de huurder intercalaire interesten aan de 

verhuurder verschuldigd zijn tegen de rentevoet van de Euribor + 3% (op 1, 2 of 3 maand volgens de verstreken periode). 
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Artikel 5: Wettelijke en reglementaire voorschriften 

De huurder is ertoe gehouden, zolang hij het gehuurde materieel onder zich houdt, zich in regel te stellen  - op eigen kosten en onder zijn eigen 

verantwoordelijkheid – met de wettelijke en reglementaire voorschriften inzake vervoer, verzekering, wegverkeer, technische controle, 

belastingen en taksen, met betrekking tot het materieel, voorwerp van dit contract. De huurder zal volledig de schadelijke gevolgen dragen die 

zouden kunnen voortspruiten voor de verhuurder, wegens het niet naleven van deze wetgevingen. 

De huurder zal het nodige doen opdat het gehuurde materieel zou beantwoorden aan de technische voorwaarden opgelegd door de wetgeving 

voor het type materieel, voorwerp van dit contract. 

Artikel 6: Inspectie materieel 

Het is de huurder verboden zich van het gehuurde goed te ontdoen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder. De verhuurder 

of de door hem aangesteld persoon mag ten alle tijde het gehuurde materieel inspecteren, waar het zich ook bevindt. 

Artikel 7: Notificatie 

Indien de huurder niet de eigenaar is van het onroerend goed waar het gehuurde materieel zich bevindt, of indien hij ophoudt er eigenaar van te 

zijn tijdens de duur van het contract, dan verbindt hij er zich toe aan de eigenaar van het onroerend goed kennis te geven dat het gehuurde 

materieel hem niet toebehoort en het dus niet mag begrepen worden in het voorrecht van de onbetaalde verhuurder vermeld in artikel 20, 1° 

van de wet van 16 december 1851. 

Artikel 8: Onderhuur – afstand van recht 

De huurder mag noch onderverhuren noch zijn rechten en verplichtingen tegenover de verhuurder afstaan. Deze laatste mag haar rechten 

tegenover de huurder, het contract zelf en/of de eigendom van het materieel aan een derde overdragen. 

Artikel 9: Gebruik en onderhoud van het materieel 

De huurder verbindt er zicht toe het gehuurde materieel volgens zijn bestemming, conform de richtlijnen van de constructeur van het materieel, 

binnen de nationale landsgrenzen (of voor voertuigen binnen de Europese landsgrenzen) en als een goed huisvader te gebruiken. De huurder 

verbindt zich ertoe zich te schikken naar alle tegenwoordige  en toekomstige, wettelijke of andere reglementeringen in verband met het bezit en 

het gebruik van het gehuurde materieel. Hij moet, op zijn kosten, alle onderhoudswerken en alle herstellingen uitvoeren, welke ook de oorzaak 

ervan weze (zoals onder meer normaal gebruik, overmacht, verborgen gebreken). De verhuurder neemt geen enkele verantwoordelijkheid met 

betrekking tot de uitvoering van eventuele onderhoudscontracten noch het totaal wegvallen van de te presteren diensten, geven de huurder het 

recht de betaling van de huurprijzen of het onderhavig contract stop te zetten. 

Artikel 10: Verborgen gebreken 

De verhuurder waarborgt de verborgen gebreken niet. Geen enkel verhaal kan dus tegen hem uit dien hoofde uitgeoefend worden en de huurder 

zal de verhuurder vrijwaren tegen elk verhaal van derden uit dien hoofde. Nochtans staat de verhuurder aan de huurder alle rechten af die hij 

tegenover de verkoper van het gehuurde materieel zou kunnen hebben uit hoofde van verborgen gebreken. De verantwoordelijkheid tegenover 

derden wegens het gebruik van het gehuurde materieel berust uitsluitend bij de huurder zelfs indien de schade veroorzaakt wordt door gebreken 

van  het materieel. 

Artikel 11: Toevoeging van bestanddelen 

De huurder mag aan het gehuurde materieel bestanddelen toevoegen voor zover zij de waarde van het materieel niet verminderen en zij het 

gebruik van het materieel volgens de oorspronkelijke bestemming niet beletten. In dit geval worden deze bestanddelen automatisch vanaf de 

toevoeging de eigendom van de verhuurder en maken zij voortaan deel uit van het gehuurde materieel zonder vergoeding aan de huurder. 

Artikel 12: Meldingsplicht 

De huurder is ertoe gehouden onmiddellijk de verhuurder per aangetekende brief te verwittigen ingeval: 

a) Een derde beslag zou leggen op het geheel of een gedeelte van het gehuurde materieel of op het goed waar het materieel wordt 

gebruikt of maatregelen van bewaring zou nemen betreffende dit materieel; in dergelijk geval moet de huurder aan de beslagleggende 

partij betekenen dat het materieel aan de verhuurder toebehoort; 

b) Het geheel of een gedeelte van het materieel zou betrokken zijn bij een ongeval dat lichamelijke of stoffelijke schade veroorzaakt; 

c) Het geheel of een gedeelte van het materieel zou opgeëist, gestolen of beschadigd worden; 

d) Voor voertuigen, de nummerplaat en/of het inschrijvingsbewijs zou gestolen worden, of hij ze om welke reden dan ook niet meer in 

zijn bezit zou hebben; ongeacht of het voertuig op de naam van de verhuurder of op naam van de huurder is ingeschreven; 

e) Hij het voorwerp uitmaakt van een aanvraag tot gerechtelijk akkoord of tot minnelijk akkoord of van een procedure gerechtelijke 

reorganisatie of van een in faling verklaring; 

f) Er een wijziging optreedt met betrekking tot de verzekering van het materieel. 



De huurder zal alle nadelige gevolgen dragen die zouden kunnen voortvloeien voor de verhuurder wegens het niet of laattijdig naleven van 

bovenvermelde meldingsplicht. 

 

Artikel 13: Verzekering 

Gedurende de gehele looptijd van dit contract zal de huurder op zijn kosten zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van het gebruik en het 

bewaren van het gehuurde materieel doen verzekeren, in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving betreffende de verzekeringen 

terzake voor elke schade veroorzaakt zowel aan personen als aan zaken en zal hij de verhuurder vrijwaren tegen elk verhaal dat derden tegen de 

verhuurder zouden uitoefenen uit deze hoofde. 

De huurder zal eveneens, gedurende de gehele looptijd van dit contract het gehuurde materieel verzekeren tegen de risico’s brand, diefstal en 

beschadigingen of vernielingen, voor een verzekerde waarde die op elk ogenblik voldoende moet zijn om het totaal verlies van het gehuurde 

materieel te dekken. 

Dit verzekeringscontract zal bedingen dat de verhuurder de begunstigde is van de bij een schadegeval uitgekeerde vergoeding en dat de 

verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt de verhuurder van iedere oorzaak van ophouding of schorsing van verzekering in te lichten. 

Het verzekeringscontract dient vóór de levering van het materieel met een door de verhuurder erkende maatschappij te worden afgesloten. Op 

vraag van de verhuurder, zal de huurder het bestaan van het verzekeringscontract en de betaling van de premies dienen te bewijzen. 

Artikel 14: Schadegeval 

Bij schadegeval met een gedeeltelijk verlies van het materieel, wordt in geval van verzekeringstussenkomst de ontvangen vergoeding door de 

verhuurder aan de huurder doorgestort na de herstelling van het gehuurde materieel. De huurder verbindt zich ertoe: 

- Ten alle tijde, alle nuttige en gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om elk schadegeval te voorkomen; 

- Alle te zijner beschikking zijnde middelen te gebruiken om de omvang van het schadegeval te beperken; 

- Onmiddellijk het schadegeval schriftelijk ter kennis te brengen van de verhuurder; 

- Ten behoeve van de verhuurder en van de verzekeraars een correcte en gedetailleerde staat van schatting van de schade te 

verschaffen; 

- Tenslotte, de verzekeringsmaatschappijen in de mogelijkheid te stellen alle bewijselementen van deze staat met betrekking tot de 

oorzaken van het schadegeval te verzamelen. 

Artikel 15: Eigendomsplaatje 

De huurder verbindt er zich toe de op een duidelijk zichtbare en bestendige wijze op het gehuurde materieel aangebrachte eigendomsplaatje niet 

te verwijderen dan na schriftelijk akkoord van de verhuurder. 

Artikel 16: Opzegging 

De verhuurder kan zonder aanmaning en zonder voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter een einde maken aan het contract of het schorsen  

door een kennisgeving per aangetekende brief aan de huurder: 

a) Ingeval de huurder één of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt die hem krachtens onderhavig contract opgelegd zijn of 

krachtens enig ander contract afgesloten tussen de verhuurder of een met hem verbonden vennootschap en de huurder of een met 

deze verbonden vennootschap; 

b) Ingeval van vereffening van de huurder, alsook ingeval van overlijden of onbekwaamheid, indien de huurder een natuurlijk persoon is; 

c) Ingeval de huurder zijn betalingen staakt, of ingeval van aanvraag tot uitstel van betaling of tot minnelijke schikking, ingeval van 

faillissement of indien een wissel, orderbrief of cheque die zijn handtekening draagt zou geprotesteerd worden, of indien een beslag 

te zijnen laste zou plaatsvinden; 

d) Indien de huurder zijn beroepsactiviteit staakt; of zich een omstandigheid voordoet als gevolg waarvan de rechten van de verhuurder 

met betrekking tot het materieel in gevaar kunnen gebracht worden. 

Artikel 17: Opzeggingsvergoeding 

Ingeval het contract beëindigd wordt bij toepassing van voorgaand artikel, zal de huurder aan de verhuurder, naast alle openstaande en vervallen 

schulden, een schadevergoeding moeten betalen die forfaitair en onherroeppelijk vastgelegd is op 25% van de aankoopprijs van het materieel 

zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.  

De verhuurder kent aan de huurder of de door hem aangeduide derde het recht toe om binnen een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen 

vanaf de datum van beëindiging hem een onherroepelijk bod per aangetekend schrijven te laten geworden voor de aankoop van het materieel 

mits contante betaling binnen dezelfde termijn. Het staat de verhuurder vrij dit bod al dan niet te aanvaarden. Na deze termijn zal de huurder 

geen bezwaren meer mogen opwerpen tegen de bekomen prijs, de modaliteiten van de verkoop en de blootgestelde kosten. 



Vanaf het ogenblik van het versturen van de eindafrekening van de schadevergoeding tot op de datum van volledige en effectieve betaling ervan 

zal een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1,5% per maand. 

Artikel 18: Teruggave materieel 

Binnen de twee kalenderdagen die volgen op het einde van het contract, wat ook de oorzaak van dit einde weze, zal de huurder op zijn kosten 

het gehuurde materieel aan de verhuurder moeten teruggeven, samen met de reglementaire documenten en stukken die betrekking hebben op 

het materieel. Voor elke dag vertraging zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het pro rata gedeelte van de contractueel voorziene 

huurprijs. De teruggave zal plaatsvinden op eender welke plaats in België door de verhuurder aangeduid. Het materieel moet onbeschadigd zijn 

en in perfecte staat van werking verkeren. De verhuurder heeft het recht een verslag op te maken en het ter kennis te brengen van de huurder 

die het recht zal hebben zijn opmerkingen te laten geworden binnen de 48 uur. Elke schade die de normale slijtage te boven gaat, zal door de 

huurder gedragen worden. 

Artikel 19: Terugname materieel 

Ingeval het materieel niet wordt teruggegeven binnen de termijnen en onder de voorwaarden zoals in vorig artikel voorzien, zal de verhuurder 

het recht hebben zonder verwittiging en op kosten van de huurder over te gaan tot het weghalen van dit materieel, waar het zich ook moge 

bevinden, zonder dat de huurder het recht heeft zich hiertegen te verzetten en onverminderd zijn andere rechten. 

Artikel 20: Aankoopoptie – verderhuuroptie 

Op het einde van de huurperiode zal de huurder het gehuurde materieel overeenkomstig artikel 18 teruggeven of, voor zover hij alle 

huurverplichtingen stipt heeft nagekomen, de keuze hebben tussen: 

- Het materieel te kopen voor de prijs vastgesteld ten titel van aankoopoptie in de Bijzondere Voorwaarden, alle taksen ten laste van de 

koper. De koopprijs stemt overeen met de vermoedelijke residuele waarde van het materieel op het einde van de huurperiode. De 

eigendom van het materieel zal slechts overgedragen worden na de volledige betaling van voormelde koopprijs. 

- Het materieel verder te huren voor een periode van één jaar, jaarlijks hernieuwbaar en mits voorafbetaling van een jaarlijkse huurprijs. 

Deze bedraagt het eerste jaar 70% van de aankoopoptie zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden en 40% het tweede jaar. De 

daarop volgende jaren is de jaarlijkse voorafbetaalbare huurprijs gelijk aan EUR 300,00. In dit geval van verderhuur zullen alle artikelen 

van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot de garanties (indien van 

toepassing) van het contract van kracht blijven. 

Gedurende de periode van verderhuur kan de huurder het materieel kopen aan 40 % van de aankoopoptie zoals bepaald in de Bijzondere 

Voorwaarden, gedurende het eerste jaar en aan EUR 250,00 voor elk van de daaropvolgende jaren, alle taksen ten laste van de koper.  

De huurder zal zijn keuze kenbaar maken ten laatste binnen de acht dagen vóór  het einde van de huurperiode, bij middel van een aan de 

verhuurder gericht aangetekend schrijven. 

Artikel 21: Einde van de huurperiode 

In geval van stilzwijgen van de huurder op het einde van de huurperiode, zal de verhuurder het recht hebben : 

- hetzij de huurder te verzoeken het gehuurde materieel terug te geven op de door de verhuurder aangeduide plaats; 

- hetzij aan de huurder een factuur op te sturen voor de verderhuur of verkoop van het materieel volgens de modaliteiten bepaald in het vorige 

artikel.     

In dit laatste geval betekent het stilzwijgen van de huurder na acht kalenderdagen volgend op de factuurdatum de aanvaarding van de verderhuur 

of verkoop en de eruit voortvloeiende voorwaarden zoals in vorig artikel bepaald. 

Artikel 22: Verdwijning of vernietiging van het materieel 

Het contract neemt van rechtswege een einde op de datum van verdwijning of vernieling van het gehuurde materieel, welke ook de oorzaak ervan 

moge wezen. In dergelijk geval, zal de huurder, ongeacht de door zijn verzekeraar voorziene schaderegeling, aan de verhuurder binnen de dertig 

dagen na de beëindiging van het contract, naast alle openstaande vervallen schulden, een schadevergoeding betalen gelijk aan 25% van de 

aankoopprijs van het materieel zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

Deze schadevergoeding zal verrekend worden in meer of in min met de desgevallend door de verzekeraar aan de verhuurder uitgekeerde 

vergoedingen. De verhuurder zal, indien daartoe reden is, aan de huurder de netto ontvangen verkoopprijs van het wrak terugstorten. 

Artikel 23: Wet op de bescherming van de privacy 

De huurder erkent en gaat akkoord dat de verhuurder gegevens betreffende zijn persoon kan inwinnen, bewaren en verwerken met het oog op 

het beoordelen van de financiële toestand en de solvabiliteit van de huurder, het beheer van de contractuele relaties, het aangaan en het 

uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van de relaties die daaruit voortvloeien, met inbegrip van 

het voorkomen en bestrijden van misbruiken en fraude en het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand 



van de verhuurder of commerciële promoties door de verhuurder of andere maatschappijen die deel uitmaken van dezelfde groep en voor 

statistische doeleinden.  

Dit kunnen zowel persoonsgegevens zijn waarover de verhuurder beschikt als gevolg van eender welk contact met de huurder alsook eender welk 

persoonsgegeven dat, ofwel door gemachtigde derden gepubliceerd of meegedeeld is ofwel bij andere vennootschappen van de groep waarvan 

de verhuurder deel uitmaakt, ingewonnen is, ofwel vervat zit in de elektronische communicatie met de verhuurder. De huurder die gebruik maakt 

van een door de verhuurder aangeboden dienst die het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel impliceert, gaat akkoord met de 

registratie en verwerking van desbetreffende elektronische communicatie, met inbegrip van de inhoud ervan en de daarmee gepaard gaande 

verkeersgegevens en dit met het oog op de bovenvermelde doeleinden. 

De huurder erkent en gaat akkoord dat, uitsluitend met het oog op de hiervoor vermelde doeleinden, de hem betreffende gegevens kunnen 

uitgewisseld worden met andere maatschappijen die deel uitmaken van dezelfde groep alsmede in voorkomend geval met de 

herfinancieringsinstelling waarvan de verhuurder de identiteit zal meedelen of met andere derde maatschappijen en externe dienstverleners of 

instanties indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of een contractueel of wettig belang deze uitwisseling vereist. Dit akkoord geldt ook 

indien de uitwisseling met bovenvermelde personen zou gebeuren naar landen buiten de Europese Unie die al dan niet waarborgen bieden voor 

een adequaat beschermingsniveau. De toegang tot de desbetreffende gegevens is evenwel beperkt tot de personen en gemandateerden die ze 

nodig hebben voor hun functie of voor de behoeften van de verleende dienst. De huurder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de 

hem betreffende gegevens en om zich te verzetten tegen het gebruik ervan voor commerciële of direct marketing doeleinden en om onjuiste 

gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan de verhuurder. Onder de voorwaarden zoals bepaald in dit artikel gaat 

de verhuurder eveneens over tot de registratie, verwerking en mededeling van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de natuurlijke 

personen die tussenkomen bij een verrichting in de hoedanigheid van vertegenwoordiger of zekerheidssteller van een huurder of deze huurder 

een natuurlijke dan wel een rechtspersoon is. Indien de verhuurder bij de huurder bepaalde persoonsgegevens vraagt en de huurder wenst deze 

niet te beantwoorden, dan kan deze weigering het ontstaan van contractuele relaties verhinderen, de aard van de contractuele relaties wijzigen, 

of het beheer van contractuele relaties beïnvloeden.  

Artikel 24: Ontbinding van de koopovereenkomst 

Bij ontbinding van de koopovereenkomst vóór de aanvang van de huurperiode en indien het door de huurder ondertekend contract vóór de 

inwerkingtreding zou worden stopgezet op vraag van de huurder, zal de huurder bij wijze van dossiervergoeding aan de verhuurder een forfaitair 

bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 5% van het voorziene investeringsbedrag. Deze vergoeding zal verschuldigd zijn op de dag van de stopzetting 

van het contract. In het kader van deze ontbinding zal de huurder de verhuurder volledig vrijwaren. 

Bij ontbinding van de koopovereenkomst na de aanvang van de huurperiode blijven de gefactureerde huurtermijnen behouden voor de 

verhuurder en zal de huurder een schadevergoeding zoals berekend in artikel 22 verschuldigd zijn. De effectief door de verkoper aan de verhuurder 

terugbetaalde sommen zullen met deze schadevergoeding verrekend worden. Een eventueel batig saldo zal aan de huurder worden gestort. 

Bovenvermelde regeling zal eveneens van toepassing zijn ingeval de ontbinding van de koopovereenkomst zou leiden tot de ontbinding van dit 

contract. 

Artikel 25: Zekerheden en solidariteit 

Alle schulden die de huurder heeft ten opzichte van de verhuurder of de met hem verbonden vennootschappen, deel uitmakend van dezelfde 

groep, worden als één en ondeelbaar beschouwd, zelfs indien deze voortvloeien uit verschillende contracten. 

Alle zekerheden die de verhuurder of een met hem verbonden onderneming deel uitmakend van dezelfde groep onder zich houdt krachtens 

andere contracten afgesloten met de huurder, strekken tevens tot de zekerheid van de verbintenissen uit onderhavig contract en de 

realisatiewaarde van deze zekerheden kan aangerekend worden op de vordering die uit onderhavig contract voortvloeit. 

Indien het contract onderschreven wordt door meerdere huurders, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot naleving van alle verbintenissen. 

Zij erkennen dat het faillissement van één van de huurders, ongeacht het feit dat deze laatste al dan niet verschoonbaar werd verklaard, hen niet 

ten goede komt zodat zij gehouden blijven tegenover de verhuurder. Elke huurder bevestigt de hoedanigheid te bezitten waarmee hij optreedt 

en de bevoegdheid te hebben om de verbintenissen tegenover de verhuurder rechtsgeldig aan te gaan. 

Artikel 26: Nietigheid en verzaking 

Indien een artikel of een gedeelte van een artikel van deze overeenkomst nietig zou worden bevonden of in strijd met het Belgisch recht, heeft 

dit niet de nietigheid van de ganse overeenkomst of van enig ander artikel of gedeelte van een artikel tot gevolg. 

Wanneer een der partijen in gebreke blijft een recht uit te oefenen betekent dit geenszins de verzaking ervan, noch maakt dit een precedent uit 

waardoor de contractuele verhoudingen gewijzigd worden. In het bijzonder blijft  de verhuurder steeds vrij de strikte naleving van de contractuele 

verplichtingen te eisen van de huurder zelfs wanneer hij voorafgaandelijk geheel of gedeeltelijk een vertraging of niet-uitvoering heeft toegestaan. 

Artikel 27: Bijkomende voorwaarden voor voertuigen 

a)1) Inschrijving voertuig  op naam van de verhuurder: 



Voorziet artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden in de inschrijving van het voertuig op naam van de verhuurder en wordt de eventuele Belasting 

op Inverkeerstelling ( B.I.V.) vermeld in artikel 1 van die Voorwaarden, dan wordt de B.I.V. mee opgenomen in de huurprijs onder artikel 3 van de 

Bijzondere Voorwaarden.  

Indien de B.I.V. niet is opgenomen in artikel 1 van de Bijzondere Voorwaarden, zal zij éénmalig worden doorgefactureerd. Indien de 

verkeersbelasting inbegrepen is in de totale huurprijs, wordt zij vermeld in artikel 3 van de Bijzondere Voorwaarden zoniet zal zij doorgefactureerd 

worden. De eventuele wijzigingen in de verkeersbelasting worden ten allen tijde doorgerekend in de totale huurprijs. 

Voor andere voertuigen dan personenwagens, voertuigen voor dubbel gebruik, lichte bedrijfswagens en minibussen, wordt de verkeersbelasting 

rechtstreeks betaald door de huurder aan de belastingsdienst. De verhuurder kan aan de huurder het bewijs van die betaling vragen. Indien deze 

belasting door de verhuurder betaald werd, zal de verhuurder deze aan de huurder doorfactureren. 

a)2) Inschrijving voertuig op naam van de huurder: 

Voorziet  artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden in de inschrijving van het voertuig op naam van de huurder, dan doet deze zelf het nodige voor 

de inschrijving van het voertuig en de betaling van de verschuldigde taksen. De verhuurder kan aan de huurder het bewijs van die betaling vragen. 

De huurder verbindt er zich toe binnen de acht dagen na inschrijving van het voertuig, een kopie van het inschrijvingsbewijs D.I.V aan de 

verhuurder te bezorgen. De huurder is verplicht het gehuurde materieel ingeschreven te houden op zijn naam gedurende de gehele duurtijd van 

het contract.  

b) Verzekering: 

De verzekeringspremie is inbegrepen in de totale huurprijs indien dit uitdrukkelijk vermeld is in artikel 3. De eventuele wijzigingen in de premie 

worden ten allen tijde doorgerekend aan de huurder. 

c) Radiotaks: 

Indien het voertuig voorzien is van een radio en hiervoor een radiotaks verschuldigd zou zijn, dient de huurder hiervan aangifte te doen en de 

radiotaks te betalen. 

d) Technische controle: 

De huurder dient het voertuig op de technische controle aan te bieden op de tijdstippen voorzien door de van kracht zijnde wetgeving. Zo de 

huurder nalaat het gehuurde materieel op het vastgelegde tijdstip aan de technische controle aan te bieden, dan mag de verhuurder zelf of een 

door hem aangeduide persoon dit doen op kosten van de  huurder.  

e) Teruggave voertuig: 

De huurder zal bij teruggave aan de verhuurder voor elke kilometer boven 150.000 kilometer een vergoeding van EUR 0,15 excl BTW per kilometer 

verschuldigd zijn.  

f) Verderhuur: 

Gedurende de periode van verderhuur, voor zover het voertuig ingeschreven is op de naam van de verhuurder, zal de jaarlijks verschuldigde 

verkeersbelasting éénmalig doorgefactureerd worden zoals bepaald in de artikelen 3 en 27 a) van de algemene voorwaarden.  

Artikel 28: Woonplaatskeuze 

De huurder kiest woonplaats op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde adres, waar alle briefwisseling, akten en exploten geldig zullen 

betekend worden; nochtans behoudt de verhuurder zich het recht voor deze betekeningen te doen aan het laatste door de huurder aan haar 

opgegeven adres. De huurder is gehouden de verhuurder onmiddellijk te informeren van elke adreswijziging. De verhuurder kiest woonplaats op 

het adres van zijn maatschappelijke zetel. 

Artikel 29: Rechtbankkeuze 

Alle betwistingen betreffende de uitvoering en de interpretatie van onderhavig contract zullen aan de rechtbanken van Tongeren worden 

voorgelegd en enkel deze zullen bevoegd zijn om erover te oordelen. Enkel de verhuurder kan hiervan afwijken. Onderhavig contract is 

onderworpen aan de Belgische Wetgeving. 

Artikel 30: Bepalingen m.b.t. het invorderingsmandaat 

Tenzij anders overeengekomen, zullen alle betalingen verschuldigd in het kader van deze leaseovereenkomst, meer in het bijzonder: interest, 

belastingen, schadevergoeding wegens vroegtijdige beëindiging, enz. gebeuren door een invorderingsmandaat op de bankrekening van de 

huurder en dit op de datum waarop ze verschuldigd zijn, mocht dit echter niet mogelijk zijn op deze datum, dan op de voorafgaande werkdag. De 

huurder verklaart uitdrukkelijk en aanvaardt, in afwijking van de veertiendaagse prenotificatieperiode, dat deze 2 dagen bedraagt voorafgaand 

aan de datum van het invorderingsmandaat. Het invorderingsmandaat gegeven door de huurder zal gebruikt worden voor alle 

leaseovereenkomsten waarin de huurder ingestemd heeft met betaling via dit betalingsmandaat.  

Artikel 31: Bijkomende bepaling 

De verhuurder PV WORX bvba, met zetel te 3740 Bilzen, Tongersestraat 94, BTW BE0662.513.859 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, wordt in al 

haar overeenkomsten rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de gewone commanditaire vennootschap D&A, met zetel te 3740 



Bilzen, Leten 29, 0834.698.262 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste 

vertegenwoordiger, de heer Ivo Palmaers, wonende te 3740 Bilzen, Leten 29. 

De facturen zijn betaalbaar per invorderingsmandaat. Bij gebreke of bij herroeping van het mandaat, zal de huurprijs automatisch worden 
verhoogd met EUR 2,50. 
De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene en bijzondere voorwaarden en ze zonder reserve te aanvaarden. 
Zolang onderhavig document niet door alle partijen ondertekend is, vormt zij enkel een niet-bindende offerte uit hoofde van de verhuurder. 
 


