ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
1. Vul bij ongeval altijd een ongevalsaangifte in, ook als de politie ter plaatse komt of als de tegenpartij weigert te tekenen.
Vul de aangifte volledig en duidelijk in en maak een overzichtelijke tekening. Als de aangifte ons niet binnen de 24 uur
bereikt, kunnen wij u verantwoordelijk stellen voor het ongeval.
2. Bij ongeval waar de bestuurder volledig of gedeeltelijk aansprakelijk is moet de huurder of de bestuurder (die beiden
hoofdelijk aansprakelijk zijn) de betrokken vrijstellingen betalen alsook de huur van de wagen gedurende de
herstellingsperiode. Bij totaal verlies is deze periode beperkt tot 14 dagen!
3. Bij defect verwittigt u ons zo snel mogelijk op het nummer 0496/80 62 14. Zorg voor een juiste plaatsbepaling zodat we
u zo snel mogelijk terug op weg kunnen helpen.
4. Verzorg de wagen alsof het uw eigendom was. Laat zeker geen afval achter in de wagen; wie na u komt, rijdt ook
graag proper. Het voertuig dient binnen en buiten gepoetst terug binnengebracht te worden.
5. Het is in onze wagens verboden te roken.
6. Indien niet aan voorgaande punten wordt voldaan, zal onze tijd om dit in orde te brengen aangerekend worden aan uurtarief.
7. De huurder erkent onder voorbehoud van vermelding op het contract, dat hij het voertuig samen met de door de wet
vereiste toebehoren en boorddocumenten in goede staat heeft ontvangen.
8. De bestuurder van de wagen is verzekerd voor schade aan derden, alsook voor risico's van brand en diefstal, met de hieronder
vermelde vrijstellingen.
9. Schade veroorzaakt door uitstekende voorwerpen, niet eigen aan het voertuig, wordt niet gedekt door de BA-polis van
het voertuig.
10. De bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs sedert minstens 1 jaar.
11. De overtreding van de wet op het wegverkeer, veroorzaakt door een defect aan het voertuig tijdens de huurtermijn of
begaan door de bestuurder van de wagen zelf, zijn voor rekening van de huurder. De huurder dient op eerste verzoek
de kosten en geldboetes aan de verhuurder terug te betalen. Er zal een administratiekost van 10 Euro per boete aangerekend worden.
12. De onderhouds- en herstellingskosten bij normaal gebruik zijn voor rekening van de verhuurder. De huurder is
verplicht het olie- en waterpeil regelmatig te controleren en de onderhoudsbeurten volgens het schema van het
onderhoudsboekje te laten uitvoeren bij de huurbemiddelaar. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de motor
of de wagen.
13. Indien verder rijden gepaart gaan met vertraging of onmogelijk is, kan de huurder geen aanspraak maken op
schadevergoeding, van welke aarde deze ook moge wezen.
14. Indien de huurder de wagen voor een langere duur gebruikt dan overeengekomen, is hij aan de verhuurder een
schadevergoeding verschuldigd welke het dubbele bedraagt van het normale tarief.
15. Alle sommen verschuldigd aan de verhuurder zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling van de factuur
binnen de acht dagen, zal er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd
zijn van 12% per jaar vanaf de factuurdatum en zal op dezelfde wijze een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10%
op elk achterstallig factuurbedrag, met een minimum van 75 Euro.
16. In geval van betwisting of invordering zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
17. Betwisting van de factuur moet binnen de 8 dagen aan ons betekend worden.
18. De huurder ontvangt bij ondertekening van het huurcontract een exemplaar van de huurovereenkomst.
19. Het is verboden om de wagens onder te verhuren.
20. De huurder en de bestuurder blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wagen zolang deze niet tegensprekelijk
in ontvangst is genomen door de bemiddelaar waar het voertuig is afgehaald. De tegensprekelijke in ontvangstname
kan enkel bewezen worden door het huurcontract voor te leggen.
21. De brandstof is ten laste van de huurder.
22. Bij niet-betaling zijn wij genoodzaakt onze huurwagen terug te halen. In Limburg zal hiervoor een forfaitair bedrag van
400 euro voor gerekend worden. Buiten de provincie limburg komt hier het uurloon van 2 mensen bij aan 100 euro/uur.
23 Schade veroorzaakt aan het voertuig tot aan vrijstelling zal in rekening gebracht worden op de faktuur, deze kan
binnen de acht dagen tegensprekelijk vastgesteld worden, daarna wordt het schadebedrag stilzwijgend aanvaard.
24. Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de
persoonsgegevens van Europere burgers beter te beschermen. Vanaf die datum is ons privacybeleid volledig GDPR-conform.
De ondertekenaar verklaart zich akkoord voor het gebruik van deze gegevens.
25. Bij rijden onder invloed kan de verzekering zich terugtrekken bij schadegevallen, dan tellen de vrijstellingen niet en zal de
volledige kost ten laste van de huurder zijn.
26. De huurder zal zichzelf moeten vergewissen bij het binnenrijden van steden voor milieuheffingen.
VRIJSTELLINGEN VERZEKERING
BA
Eigen schade
Ongeremde aanhangwagen
1 000,00 €
600,00 €
geremde aanhangwagen
1 000,00 €
1 000,00 €
Traffic/vito/caddy/citan/personenwagen 1 250,00 €
2 000,00 €
sprinter/crafter
1 600,00 €
2 000,00 €
Mercedes Atego
1 900,00 €
2 200,00 €
Ondergetekende verklaart contract & huurvoorwaarden
voor "gelezen en goedgekeurd"

