
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR 

BETALNGSVOORWAARDEN 

20% vooraf betaalbaar bij de reservatie 

Wanneer het voertuig wordt opgehaald dient de volledige huursom in cash, of bewijs van overschrijving op onze 

rekening, te zijn betaald. 

Annulaties minder dan dertig dagen voor het afhalen van het voertuig = 20% van de huursom (= vooraf 

betaling) 

Een waarborg van 500€ wordt in cash gevraagd bij het afhalen van het voertuig, tenzij het over en verhuring 

gaat mét chauffeur van 2KS 

DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST: 

Het huurcontract vangt aan op de dag en uur van de werkelijke ter beschikkingstelling van het voertuig. De 

lengte van de verhuur is in onderhavig contract vastgelegd. Eventuele huurverlenging(en) dienen steeds tijdig 

door de huurder aangevraagd te worden en door de verhuurder aan onderhavig contract te worden toegevoegd. 

De verhuurder behoudt zich het recht eventuele verlengingen te weigeren, en in geen enkel geval kan de huurder 

stilzwijgende verlengingen inroepen. 

TER BESCHIKKING STELLING VAN HET VOERTUIG: 

1.Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van de huurder op het adres van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk, 

voorafgaand, anders afgesproken. 

2. Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van de huurder met alle door de wet vereiste documenten aan 

boord. Eventuele andere vergunningen voor vervoer van goederen of personen zijn geheel ten laste van de 

huurder, en in geen geval zal de verhuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele inbreuken 

hierop. 

3. Algemene staat van het voertuig: Bij het in ontvangst nemen van het voertuig door de huurder zal, in 

tweevoud, een toestandsfiche van het voertuig worden opgesteld, waarin alle zichtbare schade of mankementen 

zal worden opgetekend. Hierbij zal de verhuurder ook foto’s nemen van de eventuele schade die het voertuig 

vertoont voor vertrek. Deze toestandsfiche wordt door huurder en verhuurder voor akkoord getekend, voor 

vertrek van het voertuig. 

GEBRUIK VAN HET VOERTUIG: 

Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van de huurder voor het vervoeren van maximaal acht(8) personen 

(chauffeur niet inbegrepen).  

De huurder verbindt zich ertoe het voertuig te gebruiken volgens de normen van het gezond verstand en het te 

gebruiken waarvoor het bestemd is. 

Het is daarenboven verboden zaken of stoffen te vervoeren die schade kunnen berokkenen aan het voertuig, zijn 

inzittenden of derden. 

Roken in het voertuig is niet toegelaten, indien na het gebruik door de verhuurder wordt vastgesteld dat er in het 

voertuig werd gerookt, dan zal een bijkomende kost worden aangerekend ter reiniging van het voertuig.  

Vervoer van dieren is eveneens verboden tenzij voorafgaandelijk overeengekomen met de verhuurder (enige 

uitzondering die hierbij kan gemaakt worden is het vervoer van kleine huisdieren, mits voorafgaand akkoord van 

de verhuurder, en een degelijke reiniging van het voertuig door de huurder .  

De huurder verbindt zich er tevens toe, het voertuig te gebruiken volgens de vigerende wetgeving van het land 

waarin hij zich bevindt, in ’t bijzonder naar het respecteren van de maximaal toegelaten snelheid, het niet 

overladen van het voertuig, en het vervoeren van gevaarlijke of illegale substanties.  

Eventuele boetes, of gerechtelijke vervolgingen die uit het niet naleven van de vigerende wetgeving zouden 

kunnen volgen zijn volledig, en zonder één uitzondering ten laste van de huurder  

De huurder mag geen enkele verandering aanbrengen aan het voertuig. 

De huurder mag geen persoonlijke publiciteit aanbrengen op of in het voertuig, tenzij dit voorafgaandelijk en 

uitdrukkelijk is toegestaan door de verhuurder. 

De huurder mag het voertuig onder geen enkele voorwaarde onderverhuren, in pand geven, gebruiken voor 

openbaar transport of ten bezwarende titel afgeven.  

Wanneer er in de huur van het voertuig een verplaatsing inhoudt naar het buitenland, dient de verhuurder 

hiervan door de huurder vooraf in kennis te worden gesteld. 

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de huurder of aan derden door het gebruik 



van het voertuig of door technische mankementen die door de huurder of zijn passagiers zelf veroorzaakt 

worden. 

Indien er zich schade aan het voertuig voordoet door het negeren van waarschuwingslampjes of signalen van het 

voertuig, zijn de daaruit voortvloeiende eventuele kosten geheel ten laste van de huurder. 

HET BESTUREN VAN HET VOERTUIG: 

Voor het besturen van het voertuig is een rijbewijs van de categorie B vereist. 

De huurder zal de verhuurder in kennis stellen van wie het voertuig zal besturen tijdens de periode van de huur. 

Bestuurders van het voertuig moeten een minimale leeftijd van 23 jaar hebben en moeten minstens één jaar in 

het bezit zijn van een geldig Europees Rijbewijs. 

De door de huurder aangestelde bestuurder(s) van het voertuig dienen op de hoogte te worden gesteld door de 

huurder van de algemene voorwaarden in dit contract beschreven, aangaande het gebruik en het besturen van 

het voertuig. 

Eventuele boetes die zouden voortvloeien uit het gebruiken en besturen van het voertuig zijn geheel ten laste van 

de huurder. Hij dient in voorkomend geval de nodige formaliteiten te stellen naar eventuele bestuurders op het 

ogenblik van de overtreding. In geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor boetes 

voortvloeiend uit het gebruik door de huurder. 

Het voertuig is voorzien van een DIESEL-motor. Het voertuig wordt steeds aan de huurder ter beschikking gesteld 

met een volle tank. Tankbeurten tijdens het gebruik van het voertuig zijn uiteraard ten laste van de huurder. 

Wanneer het voertuig teruggebracht wordt door de huurder dient de tank gevuld te zijn, tenzij anders 

overeengekomen met de verhuurder. Indien het voertuig niet gevuld wordt terug geleverd, dan zal een toeslag 

worden aangerekend op de afrekening voor het niet vullen van de tank. (tankinhoud = 70liter, verrekend met de 

dagprijs van de brandstof) 

Herstellingen: Eventuele herstellingen die zich opdringen gedurende het gebruik door de huurder zullen enkel 

geschieden na voorafgaandelijk telefonisch contact met de verhuurder, die zal bepalen waar de herstelling dient 

te worden uitgevoerd. De huurder zal er op toezien dat er van de herstelling een factuur wordt opgesteld ten 

behoeve van 2KS vof (facturatiegegevens en BTW nr van 2KS V.O.F. staan vermeld op de voorzijde van het 

huurcontract.) Het is verder aan de huurder verboden onderhoudswerken of veranderingen aan het voertuig uit 

te voeren. 

TERUGAVE VAN HET VOERTUIG: 

Tenzij ander overeengekomen met de verhuurder zal het voertuig terug worden gebracht op de standplaats van 

de verhuurder. Het niet terug brengen van het voertuig door de huurder op de afgesproken plaats en tijdstip, zal 

worden aanzien als diefstal van het voertuig en hierbij stelt de huurder zich bloot aan gerechtelijke vervolging. De 

huurder verbindt zich er toe het voertuig terug te brengen in dezelfde staat als hij het in ontvangst heeft 

genomen. Na teruggave van het voertuig zal een vertegenwoordiger van de verhuurder, samen met de 

contracterende huurder een inspectie van het voertuig uitvoeren. Hierbij zal worden nagegaan in hoeverre de 

staat van het teruggebrachte voertuig overeenstemt met de toestandsfiche, opgemaakt bij het ter beschikking 

stellen van de wagen. Indien wordt geoordeeld dat het voertuig in orde is zal de waarborg teruggegeven worden 

aan de huurder. 

ONGEVAL: 

Bij ongevallen, met inbegrip van brand en glasbreuk, dient de huurder in elk geval: 

- De verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen 

- In geen enkel geval een verklaring van erkenning van aansprakelijkheid ondertekenen 

- De vaststellingen van het ongeval laten doen door de bevoegde politiedienst van de plaats van het ongeval, en 

het Europees aanrijdingsformulier invullen samen met de tegenpartij. 

- Binnen de 24 uur zal de huurder een gedetailleerd schrijven over maken met daarin alle details van het ongeval 

en de omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan. 

- Een kopij van de ongevalsaangifte zal ter beschikking worden gesteld van de huurder voor de verdere juridische 

afhandeling van de zaak (zoals de aanstelling van experts etz..) 

- De huurder wordt uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de schade aan het voertuig veroorzaakt 

door een ongeval, waarbij blijkt dat hij zelf in de fout ging ,volledig ten zijnen laste is. De schade aan derden is 

verzekerd door de burgerlijke aansprakelijkheid. 



 

SCHADEGEVALLEN EN DIEFSTALLEN 

Als schade wordt vastgesteld die veroorzaakt werd door de huurder, zal in eerste instantie de waarborg worden 

ingehouden, tot het bedrag ter herstelling van de schade gekend is. Schade aan het voertuig is volledig ten laste 

van de huurder. 

In geval van diefstal in het voertuig of van het voertuig zelf, zal de huurder instaan voor het laten vaststellen van 

deze diefstal bij een bevoegde politiedienst. Hij zal ook de verhuurder onmiddellijk in kennis stellen van de 

diefstal. In geen geval kan de verhuurder verantwoordelijk worden gesteld om in te staan van repatriëring van de 

inzittenden bij een situatie van diefstal van het voertuig. 

Voor diefstallen in het voertuig kan de verhuurder evenmin verantwoordelijk worden gesteld. Eventuele schade 

die aan het voertuig zou voorkomen naar aanleiding van een diefstal zal door verhuurder en huurder samen 

worden geëvalueerd naar verantwoordelijkheid en dragen van de kosten. 

HUURPRIJS – WAARBORG - VERZEKERING. 

De huurprijs en waarborgen van dit contract staan aan de voorzijde van de huurovereenkomst gestipuleerd . 

De waarborg wordt in contanten overhandigd aan de verhuurder op het ogenblik van de ter beschikking steling. 

Voor verhuringen langer dan één maand zal de huurder, bij het afhalen van het voertuig, de volledige huursom 

van de eerste maand betalen samen met de waarborg. Deze waarborg wordt intrest-loos terug betaald aan het 

einde van de huurovereenkomst, voor zover er geen bijkomende kosten verbonden zijn aan de overeenkomst. 

Voor de verdere betalingen van huur zal een bijzondere paragraaf worden ingeschreven in het huurcontract .  

Het voertuig is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Bij ongeval is er een basisfranchise 

voorzien van 150€ die ten laste is van de huurder. Deze wordt niet in mindering gebracht aan de waarborg, maar 

wordt er aan toegevoegd. 

In de huurprijs is steeds een kilometerbeperking voorzien die nader omschreven is in de verhuurovereenkomst 

aan de voorzijde 

 


