Algemene voorwaarden
Het contract wordt uitsluitend geregeld door onderhavige algemene huurvoorwaarden. De verhuurder, i.e.
FOLI, verhuurt aan de huurder, wiens naam en adres vermeld staan in het vak aangeven als "Huurder",
het voertuig beschreven in vak "Voertuig" van het onderhavige contract. De huurder verklaart onderhavige
algemene huurvoorwaarden, dewelke hij voorafgaandelijk aan de ondertekening van de
huurovereenkomst heeft ontvangen, te aanvaarden. De ondertekenaar van het onderhavige contract
verbindt zowel zichzelf als zijn eventuele lastgever. Elke betekening of andere kennisgeving kan
rechtsgeldig gebeuren op het volgende adres: Hollestraat 22, 1860 Meise

1.

Terbeschikkingstelling van het voertuig

De huurder erkent dat hij ertoe gehouden is het voertuig te inspecteren en elk eventueel probleem aan de
verhuurder mee te delen op het hiervoor voorziene formulier “Bij vertrek”.
Bij de afwezigheid hiervan, zal de huurder geacht worden een voertuig te hebben ontvangen waarvan het
koetswerk en de mechanica in goede staat verkeren, voorzien van de volledige vereiste uitrusting, een
reservewiel en met alle reglementaire autoaccessoires en boorddocumenten. De huurder draagt de
verantwoordelijkheid voor al die accessoires en documenten.
Indien de huurder tijdens de huur een mechanisch probleem zou vaststellen dan houdt hij onmiddellijk op
het voertuig te gebruiken en neemt hij onmiddellijk contact op met de verhuurder teneinde overeen te
komen welke maatregelen getroffen moeten worden. Indien de huurder dit niet doet, zal hij gehouden zijn
alle schade te vergoeden die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig in deze staat.

2.

Besturing van het voertuig

Het voertuig moet bestuurd worden door de bestuurder die vermeld staat op het verhuurcontract. Deze
laatste moet het vereiste geldige rijbewijs hebben en dit rijbewijs moet ten minste 12 maanden oud zijn.
Behoudens andere beperkingen, moet(en) de bestuurder(s) tenminste 21 jaar zijn. Het voertuig mag
eveneens bestuurd worden door iedere door de huurder aangewezen persoon zoals vermeld in het
huurcontract, voor zover deze persoon eveneens alle voorwaarden van het onderhavige contract
respecteert. Niettemin, ten aanzien van de verhuurder blijft de huurder volledig aansprakelijk voor de
goede uitvoering van het contract, voor elke tekortkoming aan het contract, en voor alle schade, van
welke aard ook, inclusief de tekortkomingen en de schade veroorzaakt door de andere toegelaten
bestuurder alsook door elke bestuurder aan wie de huurder toestemming verleend zou hebben om het
voertuig te besturen zonder dat deze vooraf vermeld werd. In het geval van een niet goedgekeurde
bestuurder, erkent de huurder zich volledig bewust te zijn van het feit dat hij geheel verantwoordelijk is,
inclusief jegens derden. In dit geval zal alle eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten als nietverzekerd beschouwd worden en integraal doorgerekend worden aan de huurder.

3.

Gebruik van het voertuig en verplichtingen van de huurder

Met betrekking tot het gebruik van het voertuig verbindt de huurder er zich toe:






zich te houden aan de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, met name deze inzake
verkeer, douane en transport.
elke boete of kosten verschuldigd voor elke inbreuk of overtreding die begaan zou zijn, te zijnen
laste te nemen.
indien een inbreuk of overtreding aan de verhuurder betekend is, dan zal de huurder, behalve het
bedrag van deze inbreuk of overtreding, een som van € 50,00 verschuldigd zijn voor
administratieve kosten per inbreuk of overtreding, en deze som kan oplopen tot € 100,00 in geval
van niet-betaling binnen een termijn van 30 dagen na facturatie.
het voertuig niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol, verdovende
middelen, geneesmiddelen of indien hij niet in staat is zijn handelingen te controleren.
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het voertuig te gebruiken als een goed huisvader, hetgeen uitdrukkelijk maar enkel bij wijze van
voorbeeld het gebruik tijdens het rijden uitsluit van toestellen zoals een walkman, een GSM die
niet zonder handen bediend kan worden, enz...
er over te waken dat er niet gerookt wordt in het voertuig. Indien bij teruggave van het voertuig er
door de verhuurder kan worden aangetoond dat er in het voertuig is gerookt (getuige of
ooggetuige, rookgeur, gebruikte asbak, of aansteker, brandvlekken op interieur of op eender
andere wijze) dan zal de huurder een forfaitaire som van € 50,00 als reinigingskosten dienen te
betalen. Deze som dekt evenwel niet de eventuele bijkomende schade door rook of brandvlekken,
die integraal door huurder te betalen is.
het voertuig te gebruiken voor een normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik. De partijen komen
uitdrukkelijk, maar enkel bij wijze van voorbeeld, overeen dat dit de volgende zaken uitsluit: het
transport van gevaarlijke, schadelijke, ontvlambare, ontplofbare of bijtende stoffen; wedstrijden,
alsook hun voorbereiding, wegentesten en rijlessen; het gebruik van het voertuig voor het duwen
of trekken van eender welk voertuig of aanhangwagen; het openbaar vervoer van passagiers of
het vervoer van passagiers tegen vergoeding, tenzij met schriftelijke toestemming van de
verhuurder; het gebruik van het voertuig voor koeriers- en goederen vervoerdienst, tenzij met
schriftelijke toestemming van de verhuurder.
in te staan voor eventuele repatriëringkosten van het voertuig vanuit landen buiten Europa.
het voertuig niet te gebruiken buiten de landen van de E.U., noch op de eilanden van de
Middellandse Zee en het Griekse grondgebied, noch in Letland (LV), Litouwen (LT), Tsjechische
republiek (CS), Slowakije (QV), Hongarije (HU), Slovenië (QS), Cyprus (CY), Malta (MT), Polen
(PL), Roemenië, Bulgarije, tenzij met voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de
verhuurder.

Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen, verbindt de huurder er zich bovendien toe:










enkel aangepaste brandstof te gebruiken, regelmatig het peil van olie-, koel- en
ruitenwisservloeistoffen te controleren;
het voertuig op het einde van de huurperiode met volle dieseltank terug te bezorgen en de door
de fabrikant opgelegde onderhoudsbeurten na te leven.
geen enkele publiciteit te maken op het voertuig, tenzij met voorafgaandelijk schriftelijke
toestemming van de verhuurder.
het voertuig niet te beladen met goederen die het kunnen beschadigen.
geen enkele, zelfs minimale, wijziging aan het voertuig aan te brengen.
het voertuig niet onder te verhuren, noch het voertuig gratis of tegen vergoeding af te staan, noch
het voertuig in onderpand te geven of het te vervreemden of er op enige andere wijze over te
beschikken, tenzij met voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de verhuurder.
de meest uitgebreide voorzorgen te nemen om te vermijden dat het voertuig beschadigd,
geaccidenteerd of gestolen wordt. De deuren van het voertuig met een sleutel te sluiten, zelfs
wanneer men de wagen slechts voor een zeer kort ogenblik verlaat, en de documenten van het
voertuig en het huurcontract niet in het voertuig te laten liggen.
geen vluchtmisdrijf plegen in geval van het ontstaan van een ongeval met het verhuurde voertuig.

Bij niet naleving van deze maatregelen, loopt de huurder het risico dat hij de verhuurder moet vergoeden
voor alle schade die daaruit voortvloeit.

4. Annulatie van een reservatie of vervroegde teruggave van het
voertuig
4.1. Annulatie van een reservatie
Een annulatie van een reservatie moet ten minste 1 maand vóór de voorziene aanvangsdatum van de
huurovereenkomst schriftelijk (per fax, brief of email) aan de verhuurder plaatsvinden. Indien er tussen de
ondertekening van de overeenkomst en de aanvangsdatum van de huurperiode geen maand zit, dient
huurder de overeenkomst zo spoedig mogelijk te annuleren. De annulatie moet door de verhuurder
schriftelijk per fax, brief of email worden aanvaard aan de huurder.
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Vanaf een maand tot 10 dagen vòòr de huur bedraagt de annulatiekost 50%.
Vanaf 10 dagen vòòr de huur is er geen terugbetaling meer mogelijk tenzij een doktersattest kan
voorgelegd worden.
Er zal altijd een forfaitaire kost aangerekend worden ten bedrage van € 20,00.
4.2. Vervroegde teruggave van het voertuig
Een vervroegde teruggave van het voertuig of het voortijdig beëindigen van een huurcontract moet
tenminste 72 uur vóór de contractueel voorziene einddatum schriftelijk (per fax, brief of email) aan de
verhuurder worden bekendgemaakt. De vervroegde teruggave is slechts definitief indien de huurder het
schriftelijke akkoord, per fax, brief of email, van de verhuurder ontvangt.
De huurder zal echter gehouden blijven tot de betaling van de overeengekomen huurprijs tot de
contractueel voorziene einddatum van het contract en dit niettegenstaande de vervroegde teruggave.

5.

Teruggave van het voertuig

Het voertuig blijft onder bewaring van de huurder tot aan de teruggave. De teruggave van het voertuig met
volle tank, alsook van de sleutels, banden, documenten, werktuigen, accessoires en uitrustingen - dit is
geen volledige lijst - moet plaatsgrijpen in de handen van een bevoegd personeelslid van de verhuurder
op de plaats, datum en uur zoals overeengekomen en aangeduid op het verhuurcontract en dit na
afspraak. Indien dit niet het geval is, zal de huurder de verhuurder integraal moeten vergoeden voor alle
nieuwe schade en/of diefstallen die door de verhuurder vastgesteld worden.
Tenzij hij een bepaald schadegeval aan de verhuurder zou medegedeeld hebben overeenkomstig artikel
6.6, zal de huurder, indien hij dit wenst, op het ogenblik van de teruggave van het voertuig, de
mogelijkheid hebben om over te gaan tot een tegenonderzoek van het voertuig teneinde de eventuele
schade aan de carrosserie of de mechanica vast te stellen. Een tegensprekelijk document zal opgesteld
worden met als enig doel een eerste vaststelling van deze schade en van de herstellingskosten ten laste
van de huurder uitmaken.
De partijen komen overeen dat, indien er geen tegensprekelijk document is opgesteld binnen de 5 dagen,
de verhuurder gerechtigd zal zijn om zelf vast te stellen of het voertuig beschadigd is. Indien de huurder
een schadegeval heeft aangegeven overeenkomstig artikel 6.6, houden de partijen automatisch een
onderzoek van het voertuig.
Elke verlenging van de voorziene huurtijd moet schriftelijk aangevraagd worden aan de verhuurder en
moet door deze laatste schriftelijk aanvaard worden.
De huurder die nalaat het voertuig terug te geven op het door het contract voorziene tijdstip, stelt zich
bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging alsook aan een voortzetting van de facturering
zoals voorzien in onderhavig contract zonder dat dit een stilzwijgende verlenging van het contract inhoudt.
In elk geval zal de huurder bij laattijdige binnenlevering vanaf het vijfde uur een forfaitaire en
onherleidbare schadevergoeding voor winstderving en administratiekosten van 150 EURO verschuldigd
zijn aan de verhuurder.
Bovendien geeft de huurder in dergelijk geval de toestemming aan de verhuurder om op zijn kosten
onmiddellijk het voertuig terug te nemen waar het zich bevindt, zonder voorafgaande verwittiging en
ontslaat hij de verhuurder van elke aansprakelijkheid voor elke schade of kosten die het gevolg zijn van
een dergelijke recuperatie, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in het
voertuig bevindt, behalve indien de huurder het bewijs levert dat deze schade of dit verlies veroorzaakt
werd door opzet of zware fout vanwege de verhuurder.
Ingeval van faillissement, curatele, voogdij, concordaat, overlijden, onbekwaamheidverklaring,
voorhechtenis of hechtenis van de huurder, ontbinding of vereffening van de huurder, bewarend of
uitvoerend beslag op de goederen van de huurder, of ingeval de huurder zijn verbintenissen voortvloeiend
uit deze overeenkomst niet nakomt, zal verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst onmiddellijk en
zonder ingebrekestelling te beëindigen en het voertuig terug te nemen op kosten van de huurder, waar het
voertuig zich ook bevindt. De huurder heeft hiertoe onherroepelijk machtiging aan verhuurder of één van
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haar aangestelden zich toegang te verschaffen tot de gebouwen of terreinen waar het (de) voertuig(en)
zich bevind(t)(en). Voor het ophalen van een om welke reden dan ook achtergelaten voertuig zal aan de
huurder een vergoeding aangerekend worden van 0,99 EURO/Km met een minimum van 250 EURO.
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6. Verzekeringen en waarborgen
6.1. Omnium verzekering
Het verhuurde voertuig is omnium verzekerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6.2. Waarborg
Voor elke verhuurde wagen dient de huurder een waarborg als onderpand te geven voor een bedrag van
€ 600,00. Deze waarborg dient door de huurder voldaan of gesteld te worden vóór de overhandiging van
de sleutels. Indien het voertuig op het einde van de overeenkomst door de huurder wordt teruggegeven
zonder bijkomende schade, en aan alle andere contractverplichtingen voldaan is, zal de waarborg op de
door de huurder opgegeven financiële rekening worden teruggestort. Indien de schade onmiddellijk
begrootbaar is zal ze onmiddellijk met de waarborg verrekend worden en zal het saldo op de door de
huurder opgegeven financiële rekening worden teruggestort. Indien de schade niet onmiddellijk
begrootbaar is of indien de aansprakelijkheid van de huurder in een ongeval niet vaststaat zal de
waarborg voorlopig behouden blijven tot het juiste bedrag van de schade en/of de aansprakelijkheid
definitief vaststaat. Indien het bedrag van de waarborg ontoereikend is dient de huurder bij te betalen tot
aan het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is.
6.3. Materiële schadedekking
De huurder neemt de volledige aansprakelijkheid op zich voor alle schade veroorzaakt aan het voertuig en
dit ten belope van maximaal het bedrag van de vrijstelling (€ 600,00).
De huurder erkent dat hij zich volledig bewust is van het feit dat hij het voordeel van de hogervermelde
aansprakelijkheidsbeperkingen automatisch verliest en dat hij gehouden zal zijn tot het integraal
vergoeden van de verhuurder ten belope van de herstelling of van de totale waarde van het voertuig in
geval van totaal verlies indien:
de schade veroorzaakt aan het voertuig voortvloeit uit het niet naleven van de verplichtingen omschreven
in artikel 3, b),c),e) of g) van het onderhavig contract, of;
het gevolg is van een zware of opzettelijke fout van de huurder of een persoon waarvoor hij instaat, een
oorlog, oproer of terroristische acties (inclusief gewelddaden met collectieve drijfveer) of indien;
de huurder een vluchtmisdrijf pleegt na het ontstaan van een ongeval waarbij het verhuurde
voertuigbetrokken is;
De huurder zal eveneens gehouden kunnen worden tot integrale vergoeding aan verhuurder, bovenop het
bedrag van de vrijstelling, voor alle schade aan het interieur van de wagen die geen gevolg is van een
verkeersongeval. Hetzelfde geldt voor gevallen waarbij de huurder blijk gegeven heeft van duidelijke
verwaarlozing bij de ongevalaangifte.
De huurder zal eveneens gehouden kunnen worden tot het integraal vergoeden aan verhuurder, bovenop
het bedrag van de vrijstelling voor alle schade veroorzaakt aan de minibus op een hoogte van en boven
de voorruit.
Alle schade veroorzaakt aan één of meerdere elementen van de onderzijde van het voertuig blijft ten laste
van de huurder, zelfs bovenop het bedrag van de vrijstelling.
6.4. Diefstal en vandalisme
De huurder aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor diefstal van het voertuig en/of diefstal van
onderdelen, en dit ten belope van de waarde van de vrijstelling vermeld in artikel 6.2.
De huurder zal gehouden zijn tot de terugbetaling aan de verhuurder van de totale waarde van het
verhuurde voertuig indien hij op eender welke manier deelgenomen heeft aan de diefstal of indien deze
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diefstal vergemakkelijkt werd wegens het niet-naleven door de huurder van zijn verplichtingen vermeld in
artikel 3.
In geval van diefstal, en/of vandalisme, moet de huurder onmiddellijk klacht neerleggen bij de plaatselijke
federale politie en moet hij de verhuurder een kopie van het proces-verbaal laten geworden. Bovendien
moet hij, in geval van diefstal, onmiddellijk de sleutels en de documenten van het voertuig aan de
verhuurder overmaken, zoniet blijft de huurder verantwoordelijk voor de totale waarde van het voertuig.
6.5. Dekking tegen beschadiging van ruiten
De huurder zal gehouden worden om verhuurder te vergoeden voor alle glasbreuk ten belope van
maximaal het bedrag van de vrijstelling in artikel 6.2.
6.6. Schade en/of ongevalaangifte
De huurder verbindt er zich toe alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen van de
verhuurder en de verzekeringsmaatschappij van de verhuurder bij een ongeval te behartigen, en met
name :







de namen en de adressen van de betrokken personen en getuigen schriftelijk te verzamelen;
zijn eigen aansprakelijkheid of fout niet te erkennen;
het voertuig niet te verlaten zonder het behoud en de veiligheid ervan te verzekeren;
onmiddellijk de lokale politieautoriteiten te verwittigen indien de fout van een derde moet
vastgesteld worden of indien er gewonden zijn;
het aanrijdingformulier in te vullen, en in geval een PV door de politie werd opgesteld, beide
onmiddellijk op te sturen naar: Foli, Hollestraat 22, 1860 Meise;.
het voertuig onmiddellijk naar de verhuurder te brengen teneinde een expertise te kunnen laten
uitvoeren.

De vermindering van de verantwoordelijkheid kan opgeheven worden in geval Foli kan aantonen dat de
huurder blijk gegeven heeft van duidelijke nalatigheid bij de aangifte van het ongeval.
6.7. Bezwaar
Indien de huurder bezwaar indient, tegen de raming van de schade aan het voertuig ten gevolge van het
ongeval waarvoor hij niet kan genieten van de aansprakelijkheidsbeperking tot de vrijstelling, stellen de
partijen als hun lasthebber een expertisebureau aan , met als taak de omvang van de schade duidelijk
vast te stellen, alsook de herstellingskosten ten laste van de huurder, hierbij rekening houdend met de
slijtage waarvan enkel de expert de gevolgen inschat, de duur van de herstellingen vast te stellen alsook
het bedrag van de schadevergoeding (derving, depannage, parking, enz.). Indien er geen akkoord is
tussen partijen of indien de huurder onbereikbaar is, komen zij overeen en aanvaarden zij dat de
verhuurder zelf een expert zal aanstellen die zal optreden als lasthebber van beide partijen.
De huurder aanvaardt uitdrukkelijk dat het aantal dagen van de voertuigderving die hem ten laste gelegd
worden, berekend zullen worden vanaf de datum van het schadegeval tot aan het einde van de
herstelling. De huurder zal alle expertisekosten dragen. De beslissing van de expert is bindend en niet
vatbaar voor om het even welk verhaal.
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7. Betaling
7.1. Facturen
De betalingen kunnen in contanten of bankoverschrijving gebeuren.
De huurder verbindt zich ertoe bij in ontvangstname van het voertuig of ten laatste bij ontvangst van
iedere maandelijkse factuur, indien de verhuring loopt over een tijdspanne van minstens 30 dagen, de
volgende bedragen contant te betalen :
het bedrag van de huur, berekend volgens het geldende tarief en gebaseerd op het aantal huurdagen en
uren;
alle bedragen betreffende de beperking van de aansprakelijkheid (vrijstelling), alsook de bedragen
betreffende de gebeurlijke veroorzaakte schade en de eventuele repatriëringkosten;
indien het voertuig wordt teruggebracht met geen volle tank, een vergoeding ten belope van de tankbeurt
verhoogd met een uurloon van 20,00 euro.
een bedrag van 50,00 € in geval van verlies van de boorddocumenten;
een bedrag van 150,00 € in geval van verlies van het onderhoudsboekje;
in geval van verlies van de sleutels, hun vervanging volgens het tarief van de constructeur, te
vermeerderen met een vergoeding voor de stilstand van het voertuig;
ieder ander bedrag dat eventueel voortvloeit uit onderhavig contract of elders overeengekomen tussen
Foli en de huurder of zijn aangestelde.
iedere bijkomende aanvraag tot herfacturering, die niet overeenstemt met de oorspronkelijke bestelbon,
brengt een bijkomende kost teweeg van € 10,00 per factuur.
De verhuurder behoudt zich het recht voor een voorschot te eisen van de huurder bij de
terbeschikkingstelling van het voertuig voor een bedrag dat berekend zal worden op basis van de
vermoedelijke gebruiksduur en het aantal af te leggen kilometers.
Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de toepassing van een
nalatigheidintrest gelijk aan de intrest bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding
van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 7 augustus 2002) alsook tot een forfaitaire
vergoeding van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 125,00 €. Het niet betalen van
een vervallen factuur alsook het niet respecteren van één van de bepalingen van onderhavig contract,
geeft de verhuurder het recht onderhavig contract onmiddellijk en van rechtswege op te zeggen en dit
laste van de huurder.
Indien de huurder een consument is in de zin van de Wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken, en
enkel in deze zin, ziet de verhuurder, in geval van onmiddellijke ontbinding van het contract, er van af het
huurbedrag voor de voorziene maar nog niet verstreken huurdagen vanaf het moment waarop het
voertuig aan de verhuurder is teruggegeven, van de huurder te eisen.
Geen enkele betwisting zal door Foli later dan 15 dagen na de factuurdatum aanvaard worden. Indien de
factuur binnen deze termijn niet betwist wordt, is het totaal bedrag van de factuur verschuldigd zonder dat
beroep kan ingesteld worden, tenzij de klant bewijst dat het hem niet mogelijk was de factuur of een
eensluidend afschrift ervan te ontvangen. Dit losstaand van de intresten.

8. Wijziging van het contract
Elke wijziging die aan de bepalingen en voorwaarden van onderhavig contract wordt aangebracht en die
niet schriftelijk is overeengekomen, zal nietig en zonder gevolg zijn.
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9. Varia
Iedere clausule of ieder deel van een clausule die/dat eventueel van generlei waarde zou verklaard
worden, zal in geen geval de nietigverklaring van de andere clausules, noch van het contract, met zich
meebrengen.

10. Bevoegdheid van de rechtbanken
Onderhavig contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat eruit zou voortvloeien, zal
onderworpen worden aan de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de
verhuurder (i.e. Brussel), behoudens het recht van de verhuurder om het geschil voor een andere
bevoegde rechtbank te brengen.

Voor kennisname:…………………………….

Handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven verklaring « Gelezen en goedgekeurd »
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