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VERSIE 27-02-2021 

1.  
Het Belgisch recht inzake huur van roerend goed is van 
toepassing op huidige overeenkomst, behoudens hieronder 
voorkomend afwijkend beding. 
2. 
a) 
Bij aanvang van de huur worden de (zichtbare) gebreken van 
het gehuurde goed vermeld op de huurovereenkomst door de 
huurder, bij gebreke waaraan de huurder erkent het gehuurde 
goed in onberispelijke staat ontvangen te hebben.  
Bij terugkeer in vervuilde toestand wordt een forfait 
aangerekend van € 50. 
b) 
Het gehuurde goed wordt afgeleverd met een volle 
brandstoftank en dient derhalve ook met volle tank 
teruggebracht te worden, bij gebreke waaraan de huurder 
gehouden is tot betaling van het ontbrekende gedeelte.   
3. 
De huurder erkent dat hij alle instructies aangaande het correct 
gebruik van het gehuurde goed ontvangen heeft van de 
verhuurder, alsook dat hij het gehuurde goed in werking heeft 
gezien. 
4. 
Het gehuurde goed is en blijft eigendom van de verhuurder. 
Het is niet toegelaten om het gehuurde goed te vervreemden, 
te verpanden, onder te verhuren of de huur over te dragen. 
Elke aanspraak van een derde op het gehuurde goed zal 
onmiddellijk gemeld worden aan de verhuurder.   
5. 
De huurder zal het gehuurde goed zelf gebruiken, dan wel 
door personen - waarvoor hij hoofdelijk aansprakelijk is - die 
minimum 18 jaar oud zijn. 
6. 
 - De huurder draagt, behoudens afwijkend beding en/of 
andersluidende overeenkomst, het risico voor elk direct of - 
indirect verlies en is steeds aansprakelijk voor elke schade - 
zelfs bij overmacht - door het verhuurde goed opgelopen en/of 
aan derden toegebracht.   
- Bij elk schadegeval is de huurder een forfaitaire vergoeding 
van € 250 verschuldigd ten titel van administratiekosten.  
- De te betalen schadevergoeding wordt bepaald door de 
verhuurder en meegedeeld aan de huurder. Bij gebreke  
 

aan tegenvoorstel, uitnodiging tot tegensprekelijke 
schadebepaling en/of aanstelling van een expert op kosten van 
de huurder binnen de 8 dagen  wordt de aldus bepaalde 
schadevergoeding als definitief én aanvaard aanzien. 
Tot datum van definitieve bepaling is de huurder een 
immobilisatievergoeding per dag (= dagprijs/dag) verschuldigd. 
7. 
a) 
De verhuring is toegestaan voor de termijn aangegeven op de 
overeenkomst. De vernieuwing van de verhuringstermijn is 
enkel mogelijk bij schriftelijk akkoord van de verhuurder. In 
geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op 
stilzwijgende verlenging. De verhuring wordt aangegaan voor 
ondeelbare periodes van 24 uur. Voor iedere overschrijding 
wordt een volledige dagprijs aangerekend. 
Het gehuurde goed dient teruggebracht te worden op het 
uitbatingsadres van de verhuurder bij gebreke waaraan kosten 
van afhaling worden aangerekend. 
b) 
De verhuurder is gerechtigd om de huurovereenkomst ten 
allen tijde, zonder opgave van reden en zonder enige 
schadevergoeding verschuldigd te zijn, te beëindigen en het 
gehuurde goed terug te nemen. 
c) 
Bij verlies, verberging en/of verduistering van het gehuurde 
goed is de verhuurder gerechtigd om de cataloguswaarde van 
het gehuurde goed (-10% vetusteit / jaar) op te vorderen van 
de huurder. 
8. 
Elke factuur dient contant betaald te worden. Bij niet-betaling 
zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de 
vervaldag een intrest van 10% beginnen lopen en zal er een 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het 
factuurbedrag, met een minimum van 75 Euro.   
De waarborg wordt slechts terugbezorgd aan de huurder bij 
nakoming van alle verbintenissen. 
9.  
Elk geschil dat voortvloeit uit huidige overeenkomst zal 
behandeld worden door de bevoegde rechter  
binnen het gerechtelijk arrondissement Kortrijk en enkel de 
Belgische wet is van toepassing.  
  
 
 
 

De huurder verklaart aandachtig kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze 
integraal te aanvaarden.  
Handtekening huurder (+ datum) 


