
Algemene voorwaarden huur voertuig 
De VERHUURDER geeft het voertuig, dat geïdentificeerd wordt in de bijzondere voorwaarden, 
aan de HUURDER in huur, tegen de algemene en bijzondere voorwaarden die de HUURDER 
aanvaardt en die hij zal naleven.

De algemene en bijzondere voorwaarden van de VERHUURDER beheersten het 
verhuurcontract, en dit met uitsluiting van alle andere, waaronder de eventuele eigen 
algemene voorwaarden van de HUUDER.

1. Het voertuig

Op het moment dat het VOERTUIG ter beschikking wordt gesteld van de HUURDER, 
ondertekent hij naast de algemene en bijzondere voorwaarden tevens het statusrapport van 
de wagen. 

De HUURDER erkent bij inontvangstname dat het VOERTUIG hem in rijklare toestand ter 
beschikking wordt gesteld, met haar originele accessoires,  met alle veiligheids- of 
beveiligingsuitrusting, de boorddocumenten, en dat het in zichtbaar goede staat van werking 
en van carrosserie is, met uitzondering van eventuele bij inontvangstname reeds aanwezige 
beschadigingen die werden opgenomen op het statusrapport van het voertuig.  Tenzij anders 
vermeld op het statusrapport, wordt de wagen verhuurd met een volle brandstoftank. 

Door ondertekening van het statusrapport erkent de HUURDER dat hij het voertuig grondig 
heeft gecontroleerd en er geen andere beschadigingen aan het voertuig zijn dan deze vermeld 
op het statusrapport.  

2. De bestuurders

Het voertuig mag enkel worden bestuurd door de HUURDER en de in de bijzondere 
voorwaarden vermelde bestuurders. De HUURDER en, in voorkomend geval, de door de 
VERHUURDER toegelaten bestuurders (maximaal drie) leveren aan de VERHUURDER een 
identiteitsdocument af en een in België geldig rijbewijs:

- Voor voertuigen waarvoor een rijbewijs categorie B is vereist, dienen de HUURDER en 
de door de VERHUURDER toegelaten bestuurders ouder te zijn dan 21 jaar en minstens 
gedurende één jaar houder te zijn van een rijbewijs B.
- Voor voertuigen waarvoor een ander categorie rijbewijs is vereist, moeten de 
HUURDER en toegelaten bestuurders cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen :
• Ouder dan 25 jaar zijn;
• Minimaal 2 jaar houder zijn van een rijbewijs categorie B;
• Houder zijn van het vereiste categorie rijbewijs voor het betrokken voertuig. 

De HUURDER is ervoor verantwoordelijk dat de extra bestuurders die aan de 
huurovereenkomst worden toegevoegd, de algemene voorwaarden naleven.  De HUURDER 
is verantwoordelijk voor alle kosten en heffingen die worden aangerekend omdat een extra 
bestuurder of passagier de algemene voorwaarden niet naleeft. 
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De HUURDER en de bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) gehouden voor 
overtredingen die worden begaan met het voertuig, ongeacht wie op dat ogenblik het voertuig 
bestuurde, zelfs voor diegene gemaakt door derden waaraan de HUURDER en/of toegelaten 
bestuurders het voertuig niet had mogen afstaan.  Zij zijn ook hoofdelijk en solidair gehouden 
tot de verplichtingen uit hoofde van huidige overeenkomst. 

3. De huurperiode

De huurperiode vat aan op het moment dat het voertuig wordt opgehaald, en eindigt wanneer 
het voertuig, alle toebehoren en documenten en de sleutels aan de VERHUURDER worden 
overhandigd en het document bij einde huur door de VERHUURDER wordt ondertekend. 

Het VOERTUIG moet tijdens de openingsuren terugbezorgd worden aan de VERHUURDER, 
op de datum die werd aangeduid in de bijzondere voorwaarden. Indien de HUURDER de duur 
van de huur wenst te verlengen en deze datum wenst aan te passen, moet hij de 
VERHUURDER hieromtrent contacteren en voorafgaandelijk zijn akkoord vragen.  De 
VERHUURDER kan niet worden verplicht akkoord te geven met langere verhuur dan voorzien. 

Indien de HUURDER het voertuig buiten de openingsuren bij de VERHUURDER achterlaat of 
vertrekt vooraleer het document bij einde huur werd ondertekend, doet hij dit op eigen risico, 
en blijft hij verantwoordelijk totdat de VERHUURDER de sleutels in ontvangst heeft genomen 
en het document bij einde huur heeft opgesteld. Dit document bij einde huur wordt dan geacht 
tegensprekelijk te zijn opgesteld.  

Indien de HUURDER het voertuig op de laatste huurdag achterlaat buiten de openingsuren, 
zal een extra huurdag worden aangerekend.

Indien de HUURDER het voertuig zou inleveren voor de voorziene einddatum van de huur, zal 
er geen terugbetaling gebeuren van dagen die niet zijn gebruikt. 

Indien het voertuig door de HUURDER te laat wordt teruggebracht, zal de VERHUURDER, 
bovenop een schadevergoeding wegens onbeschikbaarheid van de wagen, ook alle 
bijkomende schade van de HUURDER kunnen vorderen die hij lijdt ten gevolge van het te laat 
terugbrengen van het voertuig. 

Indien de VERHUURDER bijkomende kosten, in de breedste zin van het woord, moet 
blootstellen om het voertuig terug in zijn bezit te krijgen, zullen deze aan de HUURDER 
worden aangerekend (ondermeer en niet limitatief : takelkosten, wegentaks, douanekosten, 
repatriëringskosten, stallingskosten, enz.).

De HUURDER die nalaat het voertuig bij einde van de huurovereenkomst terug te brengen 
naar de VERHUURDER, stelt zich bloot en strafrechtelijk en burgerrechtelijke vervolging. 

4. Gebruik van het voertuig

Het voertuig mag enkel worden gebruikt door de HUURDER en de in de bijzondere 
voorwaarden opgenomen toegelaten bestuurders. 

De HUURDER is ondermeer verplicht :
• Alle zorg en vaardigheid te betrachten bij het gebruik van het voertuig;
• Het voertuig te gebruiken in overeenstemming met de wetten in het land waarin hij rijdt;
• De juiste brandstof te gebruiken;
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• Dagelijks het oliepeil en waterpeil na te zien en dit op het mimimumpeil te houden;
• Het voertuig af te sluiten wanneer hij het niet gebruikt en te controleren of alle ramen, 
dakopeningen, verwijderbare dakpanelen en motorkap goed gesloten zijn,  de 
inschrijvingskaart niet in het voertuig te laten, het antidiefstalsysteem te vergrendelen en het 
alarm aan te zetten indien het voertuig hiermee uitgerust is;
• Direct te stoppen met het gebruik van het voertuig, wanneer dit op een veilige manier 
kan, en de VERHUURDER op de hoogte stellen zodra hij zich bewust is van een defect aan 
een voertuig. Indien de HUURDER nalaat dit te doen, zal hij verantwoordelijk zijn voor de 
schade of de verergering van schade die optreedt door zijn nalatigheid. 

Het is de HUURDER in het bijzonder verboden :
• Het voertuig te gebruiken op een abnormale wijze, met name : 
- buiten de begaanbare wegen;
- Voor het slepen van een ander voertuig of aanhangwagen;
- Voor aanhangwagens van meer dan 750 kg;
- voor bezoldigd vervoer van personen en goederen;
- voor vervoer van personen van een hoger aantal dan aangegeven op de 
inschrijvingskaart;
- voor autowedstrijden of rally’s, evenals voor testritten;
- voor het aanleren van het autorijden;
- voor onderverhuring met het doel diensten te verlenen ten bezwarende titel;
- voor het vervoer van ontvlambare, explosieve, corrosieve, oxidatieve, radioactieve of 
ioniserende materialen behalve deze nodig voor de werking van het voertuig;
- voor het voervoer van goederen die schade kunnen toebrengen, hetzij door de aard 
ervan, de verpakking ervan, of de vasthechting ervan. 
- Voor het vervoer van goederen die gevaarlijk zijn, of die gereglementeerd zijn door de 
wegenadministratie en waaromtrent hij niet over de vereiste vergunningen beschikt;
- het voertuig te overbelasten rekening houdende met het wettelijk laadvermogen;
• Publiciteit op het voertuig aan te brengen, tenzij mits voorafgaandelijke en schriftelijke 
toestemming van de VERHUURDER;
• Het voertuig te gebruiken voor ontwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel 
binnen de grenzen van België als daarbuiten);
• Veranderingen aan te brengen aan het voertuig;
• Het voertuig te laten besturen door andere dan de opgegeven bestuurders of 
HUURDER;
• Het voertuig te gebruiken buiten de door de VERHUURDER toegestane landen.
De VERHUURDER staat enkel toe dat het voertuig wordt gebruikt : Duitsland, 
Oostenrijk, België, Denemarken, continentaal Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Portugal, Zweden en 
Zwitserland.  Elk gebruik van het voertuig in andere dan voornoemde landen is absoluut 
verboden.

Indien de HUURDER voormelde verplichtingen en verboden niet in acht neemt, zal hij 
verantwoordelijk zijn voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade in hoofde van de 
VERHUURDER die hieruit voortvloeit.  Bovendien kan de VERHUURDER, in geval de inbreuk 
wordt vastgesteld in de loop van de huurperiode, de huurovereenkomst ontbinden ten nadele 
van de HUURDER.

De kosten van het regulier onderhoud van het voertuig zijn inbegrepen in het tarief van de 
VERHURDER.  Indien in onderweg een onderhoudsinterventie dan wel herstelling zou nodig 
zijn, is de HUURDER verplicht de VERHUURDER te contacteren en deze aan de 
VERHUURDER toe te vertrouwen.  Enkel indien het onmogelijk zou blijken ze aan de 
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VERHUURDER toe te vertrouwen, zullen dergelijke onderhouds- of herstelkosten die 
noodgedwongen zouden worden gemaakt tijdens de duur van de verhuur terugbetaalbaar zijn, 
op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk schriftelijk werden toegestaan door de VERHUURDER 
en mits voorlegging van de voldane factuur.  Elke tussenkomst of herstelling uitgevoerd 
zonder de expliciete toestemming van de VERHUURDER, zal exclusief ten laste blijven van 
de HUURDER. Uitzondering wordt gemaakt voor spoedeisende tussenkomsten die nodig zijn 
om het behoud van het voertuig te verzekeren (bijv. in geval van brand). 

5. Toestand waarin het voertuig moet worden teruggegeven

De HUURDER draagt de volledige verantwoordelijkheid om het voertuig tijdig aan de 
VERHUURDER terug te geven. 

De HUURDER moet bij einde huur het voertuig retourneren in dezelfde staat als bij aanvang 
huur, met uitzondering van normale slijtage.  Hij moet het overtuig retourneren met alle 
bijhorigheden, waaronder banden en reservewiel in goede staat, carrosserie ongeschonden, 
enz. 

Bij einde huur zal het voertuig worden gecontroleerd, en zullen de eventueel veroorzaakte 
schades worden genoteerd op het document bij einde huur.   Indien het voertuig niet in 
dezelfde staat als bij aanvang huur wordt geretourneerd, zal de HUURDER moeten instaan 
voor de kosten van herstelling en / of schoonmaak. 

Brandstofgebruik is niet inbegrepen in de tarieven. Indien het voertuig door de HUURDER niet 
wordt terugbezorgd met dezelfde hoeveelheid brandstof als bij aanvang huur, zal de 
HUURDER het tekort aan brandstof bij teruggave moeten vergoeden. 

6. Huurprijs en betaling

Bij de ontvangst van het VOERTUIG, betaalt de HUURDER de prijs van de verhuring, 
voorzien op de Bijzondere voorwaarden, vermeerderd met de waarborg. Het totaal 
verschuldigd bedrag wordt, in voorkomend geval, bij de teruggave van het VOERTUIG, 
aangevuld met de bedragen die de HUURDER verschuldigd zou zijn aan de VERHUURDER.

Naast de in de Bijzondere voorwaarden overeengekomen huurprijs en de eventuele 
milieuheffing, betaalt de HUURDER eveneens een kilometerbedrag dat berekend wordt 
conform de Bijzondere voorwaarden. Indien kan worden aangetoond dat de kilometerteller 
door de HUURDER werd losgekoppeld, zal een forfait van 1.000 km per dag van verhuring 
worden gefactureerd, onverminderd de gerechtelijke vervolging waaraan de HUURDER zich 
blootstelt.  Verbruikte brandstof zal eveneens worden aangerekend aan de HUURDER. 

Indien de HUURDER opteert voor een uitbreiding OMNIUM, is deze ook verschuldigd voor de 
volledige huurtermijn. 

De betaling van de verhuring kan uitgevoerd worden met een kredietkaart, bankkaart, 
overschrijving of in contanten tegen ontvangstbewijs.

7. Waarborg
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In de bijzondere voorwaarden is bepaald welk bedrag er door de HUURDER als waarborg 
moet worden gesteld. 

De waarborg geëist in de Bijzondere voorwaarden, wordt pas aan de HUURDER / borgsteller 
teruggegeven d.m.v. overschrijving na het terug binnenbrengen van het gehuurde voertuig, en 
nadat een tegensprekelijke staat van het voertuig werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen 
schade aan het voertuig werd vastgesteld, en nadat alle bedragen die de HUURDER aan DE 
VERHUURDER  zou verschuldigd zijn, aan de VERHUURDER werden betaald.  De 
ingehouden waarborgsommen kunnen door de VERHUURDER worden toegerekend op alle 
door de HUURDER aan de VERHUURDER verschuldigde bedragen. 

Alle bedragen waartoe de HUURDER conform de verhuurovereenkomst gehouden kan zijn 
(zoals o.m. schadevergoeding wegens laattijdig retourneren, franchise, kosten van inbreuken 
op de wegcode, herstel van schade, belastingen, brandstof, kosten van repatriëring, interesten 
en schadevergoedingen,enz.) kunnen door de VERHUURDER van de waarborg in mindering 
worden gebracht.

Indien de waarborg wordt gesteld bij creditcard geeft de HUURDER/borgsteller d.m.v. het 
palatsen van zijn handtekening op de bijzondere voorwaarden, of door ingave van zijn 
persoonlijke elektronische code op de terminal die de VERHUURDER verbindt met de 
financiële instelling, de toelating aan de VERHUURDER om het verschuldigde bedrag op te 
nemen.

8. Verzekering en schadegevallen

8.1 Verzekeringsdekkingen

Het voertuig is door de VERHUURDER in overeenstemming met artikel 2 van de Wet van 21 
november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen, verzekerd 
voor burgerlijke
aansprakelijkheid. 

De verzekeringspolis ligt ter inzage bij de VERHUURDER.

Enkel de HUURDER en de door de VERHUURDER toegelaten bestuurder(s), die over een 
geldig rijbewijs beschikken, kunnen zicht beroepen op de hoedanighed van verzekerde, 
binnen de grenzen en volgens de voorwaarden van de verplichte autoverzekeringspolis 
waarvan kopie ter inzage ligt bij de VERHUURDER.

Door inontvangstname van het voertuig verklaren de HUURDER en toegelaten bestuurder dat 
ze kennis genomen hebben van deze verzekeringspols en verbinden ze er zich toe de 
clausules en voorwaarden ervan, dewelke beschouwd moeten worden als integraal deel 
uitmakend van deze huurovereenkomst, na te leven.

In de verzekering is geen rechtsbijstand inbegrepen. 

De HUURDER/toegelaten bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel ten gevolge van 
een ongeval waarbij zijn aansprakelijkheid betrokken is.  De repatriëring van personen is niet 
inbegrepen in de huurovereenkomst/verzekering.  De HUURDER dient zelf desgevallend een 
reisbijstandsverzekering of andere bijkomende verzekeringspolissen (lading, …) te 
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onderschrijven, indien hij bijkomende dekking wenst.

De vrijstelling (franchise) hangt af van het voertuigtype.  De verzekering is geldig binnen de 
beperkte lijst van landen waarbinnen het voertuig mag worden gebruikt door de HUURDER.

Ondermeer volgende schade is niet verzekerd :

• Schade aan het dak van het voertuig en schade door de lading;
• Beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomtakken of 
andere zaken in de hoogte;
• Schade ten gevolge van hagel of natuurrampen;
• Glasbreuk en bandenbreuk (deze worden integraal aan de HUURDER aangerekend);
• Schade die het gevolg is van een grote fout of grove nalatigheid van de huurder of 
bestuurder (ondermeer maar niet limitatief : rijden onder invloed van drugs en/of alcohol);
• Schade die opzettelijk werd aangebracht (bijv. fraude) door de HUURDER en/of 
bestuurder;
• Schade aan goederen die door de HUURDER worden vervoerd;
• Schadegeval veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog, oproer of volkopstand, 
terroristische aanslag of sabotage;

De HUURDER geniet bovendien geen omniumverzekering, tenzij dit uitdrukkelijk in de 
Bijzondere voorwaarden werd overeengekomen en de HUURDER de bijkomende kostprijs 
voor omniumverzekering in betaling heeft gesteld. 

Omnium : 

8.2 Verplichtingen bij ongeval, schade, diefstal

Wanneer er zich een ongeval of schade voordoet, moet de HUURDER dit onmiddellijk en 
uiterlijk binnen de 24 uur schriftelijk ter kennis brengen aan de VERHUURDER en hem het 
aanrijdingsformulier van het auto-ongeval, duidelijk en volledig ingevuld en ondertekend door 
de partijen, overmaken, alsook uur en plaats van het schadegeval vermelden, evenals de aard 
van de schade en, behoudens indien dit onmogelijk is en dit behoorlijk kan aangetoond 
worden, de identificatie van de betrokken voertuigen, de namen en de adressen van de 
betrokken bestuurders en de getuigen, de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen en 
de PV nummers van de Politie. In geval van een slechte of onvolledige redactie van het 
aanrijdingsformulier, die het verhaal van de VERHUURDER verhindert tegen de 
aansprakelijke derde, zal de HUURDER alle rechten op vergoeding in kader van de 
verzekeringspolis verliezen, en blijven de kosten en gevolgen integraal ten zijnen laste.  De 
HUURDER mag geen aansprakelijkheid erkennen en zal onmiddellijk elke ingebrekestelling of 
andere documenten die hij ontvangt overmaken aan de VERHUURDER.

In geval van diefstal of verdwijning van het gehuurde voertuig door de HUURDER en/of 
toegelaten bestuurders wordt vastgesteld, zal/zullen hij/zij hiervan onmiddellijk aangifte doen 
bij de politie en binnen de 24 uur aan de VERHUURDER de gegevens overmaken van het 
opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijk leesbare kopie overmaken. Bij 
gebreke hieraan of in geval van laattijdige aangifte, zal de HUURDER in geen geval nog 
aanspraak kunnen maken op de verzekering en zal hij de volledige schade aan de 
VERHUURDER moeten vergoeden. 
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De HUURDER is integraal aansprakelijk opzichtens de VERHUURDER om alle schade te 
vergoeden ten gevolge van het ongeval of schadegeval waarbij hij betrokken was, dan wel bij 
diefstal, onder aftrek van de bedragen waarvoor de verzekeraar tussenkomt. 

De HUURDER verzaakt aan elk verhaal tegen de VERHUURDER, ten gevolge van een 
ongeval, waarvan hijzelf, of ierdere inzittende de BESTUURDER ingbegrepen, het slachtoffer 
zou kunnen zijn.  De HUURDER moet de VERHUURDER bovendien vrijwaren tegen alle 
derden, in geval waarin geheel/gedeeltelijk verzekeringsdekking afwezig is/wordt geweigerd.

9 Sancties bij laattijdige betaling

Behoudens andersluidende bepalingen in de Bijzondere voorwaarden, zijn alle facturen van 
de VERHUURDER op de voorziene vervaldag onmiddellijk en contant betaalbaar. Elke factuur 
die niet op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met 
een minimum van 50 euro. Bovendien zal elke factuur die niet op de vervaldag werd betaald 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10 % per jaar opleveren, 
tot datum van volledige betaling.

Indien de VERHUURDER gehouden zou zijn tot bedragen aan de HUURDER, zal hij een 
verwijlinterest verschuldigd zijn, gelijk aan de wettelijke interestvoet. 

10 Boetes en kosten

De HUURDER draagt de totaliteit van de verkeersboetes, parkeerkosten of andere boetes of 
kosten die zouden kunnen voortvloeien uit een inbreuk door de HUURDER  op de wetgeving, 
en dit ter volledige ontlasting van de VERHUURDER. Hij vergoedt de VERHUURDER, op 
diens eerste verzoek, van elke betaling die geëist zou worden van de VERHUURDER omwille 
van een fout van de HUURDER.  De VERHUURDER zal de administratiekosten die moeten 
worden gemaakt voor het verwerken van deze boetes of kosten aan de HUURDER 
aanrekenen, die minimaal 30 euro bedragen per boete/belasting/retributie/kost. 

11 Geolocatiesysteem

De voertuigen van de VERHUURDER zijn uitgerust met geolocatiesystemen en volgsystemen 
(tracking) om de voertuigen te beschermen tegen ontvreemding en ze te kunnen lokaliseren 
wanneer deze worden gestolen of niet worden teruggebracht, of om een voertuig te 
lokaliseren bij een ongeval of bij pech. 

12 Ontbinding van de overeenkomst

De VERHUURDER heeft het recht om de huidige overeenkomst met onmiddellijke ingang, 
zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling noch rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven 
te ontbinden en de onmiddellijke teruggave van het VOERTUIG te eisen, onverminderd 
vergoeding van zijn schade, in de volgende gevallen:
• indien de HUURDER zijn verplichtingen tot betaling, het goed gebruik of de teruggave 
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niet nakomt, of
• indien de HUURDER zich in een situatie bevindt waarin hij gevaar loopt zijn 
verplichtingen niet meer te kunnen nakomen (met name: staking van betaling of faillissement, 
verzoek tot uitstel van betaling, beslag, ….);
• indien de HUURDER komt te overlijden;
• indien de HUURDER zijn domicilie of maatschappelijke zetel naar het buitenland 
verplaatst.

De HUURDER doet in dat  het nodige om de VERHUURDER onverwijld in het bezit te stellen 
van het VOERTUIG. De VERHUURDER kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de 
schade die de HUURDER zou kunnen oplopen bij de onmiddellijke ontbinding in zijn nadeel 
van huidige overeenkomst.

De HUURDER erkent het bestaan van een band van verknochtheid tussen de onderhavige 
overeenkomst en elke andere overeenkomst van verhuur die werd afgesloten tussen hem en 
de VERHUURDER. Omwille van deze
verknochtheid, kan een gebrek, opgeworpen in een overeenkomst van verhuring, ingeroepen 
worden ter staving
van de contractuele sancties aangewend in een andere overeenkomst van verhuring.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische Recht. Elk geschil met 
betrekking tot de
interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van onderhavige overeenkomst valt onder de 
exclusieve
bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke 
zetel van de VERHUURDER, zonder afbreuk te doen aan het recht van de HUURDER, 
wanneer het een consument betreft, om de VERHUURDER te dagvaarden voor de Hoven en 
Rechtbanken van het arrondissement van zijn woonplaats.
 


