
 
 

 
Algemene voorwaarden voor de huur van passagiersvoertuigen 
Leasys (vanaf: 10/2020) 
 
1. Partijen en onderwerp van de Overeenkomst 
1.1 De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Huurder en de Verhuurder.  
1.2. Onder de voorwaarden van de Overeenkomst verstrekt de Verhuurder de Huurder een niet-
roker voertuig (hierna genoemd het “voertuig”) in ruil voor betaling. 
1.3 Met de toestemming van de Huurder kan de Verhuurder het voertuig op enig moment 
terugroepen en vervangen door een vergelijkbaar voertuig, mits het overeenkomt met de 
specificaties van het voertuig zoals overeengekomen onder de voorwaarden van de Overeenkomst. 
 
2. Voertuigoverdracht, levering en acceptatieverzuim aan de kant van de Huurder 
2.1 De Verhuurder verplicht zich het voertuig aan de Huurder over te dragen op de afgesproken tijd 
en plaats zonder technische defecten die de verkeersgeschiktheid zouden kunnen belemmeren. 
De Huurder gaat akkoord om het voertuig op de overeengekomen tijd in ontvangst te nemen en 
de staat en uitrusting van het voertuig onmiddellijk te controleren. Als er een schade of gebrek 
wordt ontdekt, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld en geregistreerd. 
2.2 De volgende bepalingen zijn van toepassing in het geval van kortdurende huur (maximaal 28 
dagen). Als de Huurder het voertuig niet binnen één uur van de afgesproken tijd in ontvangst 
neemt, is de reservering niet langer geldig. Annuleringen moeten ten minste 24 uur worden 
gemaakt voor de aanvang van de huurperiode. Als dat niet het geval is, wordt aan de Huurder het 
basis dagtarief in rekening gebracht in lijn met de vermelde tarieven op het moment van annuleren, 
tenzij het voertuig anderszins kan worden verhuurd. Het indienen van verdere eisen tot 
schadevergoeding blijft onaangetast. De Huurder behoudt het recht om geringere 
schadevergoeding te bewijzen.  
Als de Verhuurder grotere schadevergoeding kan bewijzen of de Huurder geringere of  geen 
schadevergoeding, wordt het bedrag van de schadevergoeding overeenkomstig verhoogd of 
verlaagd. 
In beide gevallen wordt het bedrag van de schadevergoeding verhoogd als de Verhuurder grotere 
schadevergoeding kan bewijzen of verlaagd als de Huurder geringere of geen schadevergoeding 
kan bewijzen. 
2.3 In het geval van langdurige huur behoudt de Verhuurder zich het recht voor om een bedrag van 
ten minste één maand huur in rekening te brengen, als de Huurder een reeds getekende 
huurovereenkomst annuleert. 
 
2.4 De Huurder moet bij het ophalen van het voertuig de volgende documenten verstrekken: 
 

- een geldig rijbewijs voor het relevante land en voor de geboekte voertuigklasse 
- een geldig betaalmiddel op naam van de Huurder 
- een ID-kaart of paspoort 

 
Rijbewijzen uit niet-EU-staten worden geaccepteerd mits de klant in het bezit is van een visum dat 
geldig is op het moment van de huur (uitgezonderd Zwitserland). Niet-EU-burgers die langdurig 
meer dan 6 maanden ingezetene zijn, moeten een EU-rijbewijs verstrekken. 
 
Alle credit- en debetkaarten die door internationaal erkende creditkaartbedrijven worden 
uitgegeven (Visa, MasterCard, American Express) worden geaccepteerd als betaalmiddel; prepaid 
kaarten worden niet geaccepteerd. Het betaalmiddel moet op naam van de Huurder staan. Het 
moet worden getoond en geldig zijn op het moment waarop het voertuig wordt opgehaald. 
 
De Verhuurder beëindigt de Overeenkomst als de Huurder niet in staat is documentatie te 
verstrekken bij het ophalen van het voertuig. In dat geval heeft de Huurder geen claim voor 
compensatie op basis van verzuim. 
 
3. Geautoriseerde bestuurders 
3.1 Alleen de personen die op de Huurovereenkomst zijn vermeld als Huurder of bestuurder met 
nauwkeurige en correcte informatie en in het bezit van een rijbewijs dat geldig is in het land van 
verhuur, mogen het voertuig besturen. 
3.2 Het voertuig mag ook worden bestuurd door personen anders dan de Huurder met de expliciete 
toestemming van de Verhuurder. De toestemming van de Verhuurder wordt geacht van 
toepassing te zijn op alle andere personen die op de Huurovereenkomst staan vermeld met 
voornaam, achternaam en rijbewijsnummer. De verzekeringsdekking kan niet worden 
gegarandeerd zonder de instemming van de Verhuurder.  
3.3 Als het voertuig moet worden bestuurd door een andere persoon die is goedgekeurd door de 
Verhuurder, vereist de Verhuurder een aanvullend bedrag zoals bepaald in de versie van de 
tariefprijslijst die geldig is op het moment van verhuur.  
3.4 Alle rechten en verplichtingen die zijn opgenomen in de Overeenkomst zijn geldig ten gunste 
van en ten koste van de geautoriseerde bestuurder. 
 
4. Gebruik van het voertuig 
4.1 Overmatige slijtage is verboden. Het voertuig mag alleen op openbare wegen worden gebruikt; 
de verkeersregels dienen te allen tijde in acht te worden genomen. 
Het gebruik van het voertuig in de volgende omstandigheden is uitdrukkelijk verboden: 
off-road rijden, rijlessen, rijervaring opdoen, motorsport, gebruik op racebanen inclusief de banen 
geautoriseerd voor test/oefenritten door het algemene publiek (“toeristensessies”), alle soorten 
races, deelname aan wegrally's, illegale wegraces, commercieel vervoer van passagiers, vervoer van 
gevaarlijke stoffen, onderverhuur, gebruik door derden niet geregistreerd in de Huurovereenkomst 
in overeenstemming met sectie 3, gebruik van het voertuig voor het begaan van criminele 
activiteiten en/of gebruik van het voertuig als wapen, rijden onder invloed van alcohol, rijden onder 
invloed van drugs, rijden onder invloed van medicatie of andere bedwelmende substanties voor 
zover deze de rijvaardigheid beïnvloeden, rijden zonder geldig rijbewijs, slepen van andere 
voertuigen of aanhangers. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op vergelijkbare 
schendingen van alle soorten met betrekking tot het voertuig. 
4.2 De Huurder is verantwoordelijk voor alle kosten die ontstaan uit heffingen die zijn opgelegd voor 
het gebruik van bepaalde verkeersroutes (bijv. tolgelden) en dient alle verplichtingen voor 
samenwerking uit te voeren met betrekking tot de betaling van heffingen. 
4.3 Alle delen van het voertuig moeten te allen tijde afgesloten zijn wanneer het voertuig niet in 
gebruik is; het stuurslot moet zijn ingeschakeld. Waardevolle goederen mogen niet zichtbaar in het 
voertuig worden achtergelaten. Wanneer de Huurder/bestuurder het voertuig verlaat, dient hij alle 
sleutels en voertuigdocumenten te verwijderen en ze ontoegankelijk voor ongeautoriseerde 
partijen te bewaren. Het dak van een cabrio moet worden gesloten. 
4.4 De gebruiksaanwijzing van de fabrikant moet ook in acht worden genomen met betrekking tot 
het vereiste type brandstof en de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn met betrekking tot 
het gebruik van het voertuig. De klant dient het gehuurde voertuig met zorg te behandelen en 
speciale aandacht te schenken aan de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, evenals 
de regels voor inrijden, het inachtnemen van het maximale toerental en de rijsnelheid. De Huurder 
dient gedurende de huurperiode regelmatig het olie- en waterpeil en de bandenspanning te 
controleren. 
4.5 Het is de Huurder niet toegestaan het voertuig te besturen in de landen die zijn verboden door 
de Verhuurder hetzij in het algemeen of voor specifieke voertuigmodellen. In principe is in- en 
uitreizen alleen toegestaan voor de volgende landen: 
Andorra, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje (vasteland), Vaticaanstad, 
Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.  
Voertuigen die worden gehuurd in een eilandnatie mogen alleen worden gebruikt in die specifieke 
eilandnatie. Het is verboden het voertuig met behulp van een veerboot te vervoeren.  

De Verhuurder behoudt zich ook het recht voor om de inreis in of doorreis door de hiervoor 
genoemde landen te verbieden, hetzij in het algemeen of op een individuele basis. 
4.6 Het is de klant ook verboden het voertuig in of door landen mee te nemen anders dan de 
hierboven vermelde landen. 
4.7 Het is ook verboden het voertuig op enige andere manier naar andere landen te vervoeren. 
4.8 Deze beperkingen zijn niet van toepassing als er uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is 
verleend door de Verhuurder voorafgaand aan de inreis. 
4.9 Als het voertuiggebruik in tegenspraak is met hetzij de Huurovereenkomst (sectie 4.1) of de 
inreisregelingen (sectie 4.5 e.v.), is de Verhuurder gerechtigd het contract zonder kennisgeving te 
beëindigen.  
Bovendien zal iedere schending van de voorwaarden met betrekking tot reizen in het buitenland 
ertoe leiden dat alle verzekeringen en aansprakelijkheidsbeperkingen niet langer geldig zijn. 
4.10 De Verhuurder is ook gerechtigd om verder gebruik van het voertuig te beperken en het 
voertuig onmiddellijk terug te roepen als er gedrag wordt vermoed of vastgesteld dat een 
schending van de Overeenkomst inhoudt. 

6. Schade (ongeval, diefstal, brand, pech, etc.); meldingsplicht, verplichtingen 
6.1 De Huurder of de bestuurder dient onmiddellijk de politie op de hoogte te stellen als het voertuig 
beschadigd is (ongeval, brand, diefstal, schade veroorzaakt door wilde dieren of anderszins) hetzij in 
het land van verhuur of in het buitenland. Als het niet mogelijk is om het schade-incident 
telefonisch te melden, dient het te worden gerapporteerd bij het dichtstbijzijnde politiestation. Dit 
is ook van toepassing in het geval van geringe schade aan het voertuig en ongevallen door eigen 
schuld zonder dat er een derde bij betrokken is. 
6.2 De Huurder dient alle schade zonder vertraging aan de Verhuurder te melden. De Huurder dient 
de Verhuurder schriftelijk te informeren over alle details van de gebeurtenis die leidde tot schade 
aan het voertuig in de vorm van een ongevallenverslag. De huurder dient de Verhuurder ook binnen 
24 uur een kopie van het diefstalrapport aan de autoriteiten te verstrekken. Het ongevallenverslag 
moet de namen en adressen van getuigen bevatten, de betrokken partijen bij het ongeval en de 
kentekennummers van alle betrokken voertuigen. Politierapporten en casusnummers moeten 
waar van toepassing worden toegevoegd aan het ongevallenverslag. Ongevalsverslagformulieren 
zijn verkrijgbaar bij de Verhuurder. 
6.3 De Huurder of bestuurder dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de oorzaak van 
het schade-incident te onderzoeken. Alle vragen die door de Verhuurder worden gesteld in verband 
met het schade-incident moeten naar waarheid en uitgebreid worden beantwoord. De Huurder 
mag de plaats van het incident niet verlaten tot de noodzakelijke bevindingen zijn vastgesteld, met 
name die zijn vereist door de Verhuurder om het schade-incident te evalueren. 
6.4 Het beschadigde of kapotte voertuig mag alleen worden achtergelaten als de incidentlocatie 
adequaat veilig en beschermd is tegen alle verdere risico's, met name diefstal of een secundair 
ongeval.  
6.5 De Verhuurder is verantwoordelijk voor het in gang zetten van reparaties van ongevalschade. In 
geval van schade verplicht de Huurder zich het voertuig bij een dealership, vertegenwoordiger of 
garage te brengen die is goedgekeurd door de Verhuurder. In alle gevallen heeft de Verhuurder 
recht op compensatiebetalingen met betrekking tot schade aan het voertuig. Als de Huurder 
dergelijke betalingen heeft ontvangen zal hij/zij deze doorsturen naar de Verhuurder. De Huurder 
is niet gerechtigd het recht uit te oefenen op het ontvangen van compensatiebetalingen voor 
schade aan het voertuig. De Huurder mag geen schadeclaims doen vanwege schade aan het 
voertuig tegen de aansprakelijke partij, voertuigeigenaar of aansprakelijkheidsverzekeraar in de 
eigen naam van de Huurder, hetzij direct of indirect. Dit heeft geen invloed op de rechten van de 
Huurder of de bestuurder om een claim in te dienen voor enig letsel aan hun persoon of enige 
schade aan hun eigendom. 
6.6 In het geval van ongevallen waarbij een voertuig betrokken is dat wordt bestuurd door de 
Huurder, zullen zij geen verklaring van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid doen. Als 
desondanks de Huurder een dergelijke verklaring van aansprakelijkheid doet, is deze uitsluitend en 
rechtstreeks van toepassing op de Huurder. Noch de voertuigeigenaar noch de verzekeraar zijn 
gebonden door een dergelijke verklaring. 
6.7 De Huurder neemt het op zich om informatie te verstrekken over de precieze locatie van het 
voertuig op enig moment zoals verzocht door de Verhuurder en om inspectie van het voertuig 
mogelijk te maken. 
6.8 Vergoeding van onkosten voor verkeersovertredingen: In het geval van potentiële 
verkeersovertredingen die zijn begaan tijdens het gebruik van het voertuig door de Huurder of een 
derde aan wie de Huurder het gebruik van het voertuig heeft gegeven, heeft de Verhuurder het 
recht om een vaste vergoeding van kosten te heffen. Dit vaste tarief wordt gespecificeerd in de 
tariefprijslijst en wordt toegevoegd aan de gemaakte kosten. 
6.9. In geval van diefstal behoudt de Verhuurder zich het recht voor om bij de klant de boekwaarde 
van het voertuig dat nog open is ten tijde van de diefstal te claimen voor schade :  
- Indien de klant of de chauffeur de diefstal mogelijk heeft gemaakt of vergemakkelijkt als gevolg 
van opzettelijke fouten, fouten, nalatigheid of onzorgvuldigheid; 
- als de klant de volledige sleutelsets van het gestolen voertuig en de bijbehorende sleutelkaart niet 
heeft geretourneerd en noodzakelijk is om er een duplicaat van te maken; 
De klant zal alleen betalen voor eventuele extra kilometers die hij afdekt, in overeenstemming met 
de formule die is uiteengezet in de voorwaarden van het My Dream Garage-abonnement. 
 
7. Mechanisch onderhoud en reparaties 
De Verhuurder vergoedt de klant de kosten van het buitengewone en noodzakelijke onderhoud, 
afhankelijk van de afgelegde kilometers, om het voertuig in goede staat te houden en de kosten 
van mechanische reparaties die niet het gevolg zijn van schade of ongevallen. Dit zal gebeuren via 
het netwerk van workshops geaccrediteerd door de Verhuurder. In alle gevallen mag de klant het 
voertuig alleen laten onderhouden, repareren of aanpassen met voorafgaande toestemming van 
de Verhuurder. 
De klant verbindt zich er in ieder geval toe: 
- Voer de controle van het vloeistofpeil uit zoals aangegeven in de Bedienings- en 
onderhoudshandleiding van het voertuig. Eventuele toevoegingen moeten worden gedaan door 
een werkplaats die is goedgekeurd door de Verhuurder; 
- (do) regelmatig de bandenspanning en slijtage controleren en ten minste in overeenstemming 
met de bepalingen van de Bedienings- en onderhoudshandleiding van het voertuig. 
Indien de klant, in strijd met zijn verplichtingen, het noodzakelijke onderhoud van het voertuig of 
de door de fabrikant geleverde inspecties (controle van het niveau van de banden en de 
vloeistoffen) niet uitvoert en dit tot schade (aan het voertuig) leidt, De klant is jegens de 
Verhuurder aansprakelijk voor schade die hem toekomt en is aansprakelijk voor vergoeding voor 
niet-nakoming of onregelmatige nakoming van zijn verplichtingen. 
De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade aan dingen 
en/of voorwerpen die in de voertuigen achterblijven, zelfs niet wanneer het voertuig zich in de 
faciliteiten van het servicenetwerk en/of bij de Verhuurder zelf bevindt. 
 
8. Noodreparaties 
In geval van absolute noodzaak en in afwijking van de aanwijzingen bedoeld in de "My Dream 
Garage"-voorwaarden, kan de klant rechtstreeks overgaan en/of kleine reparaties laten uitvoeren, 
waarbij hij geen beroep kan doen op het geautoriseerde netwerk van werkplaatsen van de 
Verhuurder, tot een bedrag van € 150 (Honderd en vijftig euro) (exclusief BTW), voor elke individuele 
reparatie, pas nadat u contact hebt opgenomen met de diensten van de Verhuurder. 
Binnen 15 (vijftien) dagen na de gebeurtenis moet een schriftelijk verzoek aan de Verhuurder 
worden verzonden, met vermelding van persoonlijke gegevens (naam, voornaam, model- en 
registratienummer van het voertuig, bankgegevens, korte beschrijving van de gebeurtenis) En als 
bijlage het origineel van de factuur die noodzakelijkerwijs op naam van de Verhuurder moet 
worden opgesteld, houdt de klant een kopie bij. 
Deze kosten zullen pas aan de klant worden terugbetaald na verificatie door de Verhuurder. 



 
 

 
 
9. Hulp Onderweg 
Indien de bijzondere voorwaarden van de individuele huurovereenkomst in deze service voorzien, 
wordt bij een mechanisch of technisch probleem of bij een ongeval waardoor het voertuig 
geïmmobiliseerd wordt, pechverhelping en pechverhelping verleend. De dienst wordt geactiveerd 
door contact op te nemen met het nummer van het callcenter dat in onze instructies aan boord en 
op de website www.leasys.com staat vermeld, met vermelding van de plaats waar het voertuig is 
stilgelegd en de exacte gegevens van het voertuig. 
Als in de instructies aan boord staat dat Leasys verantwoordelijk is voor de assistentie: Als de auto 
meer dan 50 km van de woonplaats van de bestuurder tot stilstand is gekomen en de reparatie 
langer dan 24 (vierentwintig) uur moet worden uitgevoerd, zoals aangegeven door het 
hulpnetwerk, LEASYS zal toestemming geven voor de vergoeding van de kosten voor de terugkeer 
van de bestuurder en passagiers van het voertuig naar de woonplaats en/of de voortzetting van hun 
reis per trein of vliegtuig (economy class). Deze service wordt aangeboden tot een maximum van € 
775 (zevenhonderd vijfenzeventig euro) (exclusief BTW) per evenement, ongeacht het aantal 
passagiers. In geval van voortzetting van de reis, wanneer accommodatie nodig lijkt voor een of 
meer nachten, zal het LEASYS Operational Center de chauffeur huisvesten in een lokaal hotel en de 
kosten van accommodatie en ontbijt tot een maximum van € 80 (octante euro) (exclusief BTW) 
dragen. Per persoon per nacht, voor maximaal drie (drie) nachten en voor een maximum aantal 
personen dat overeenkomt met het aantal goedgekeurde en op het certificaat van 
overeenstemming van het voertuig vermelde zitplaatsen. 
LEASYS zal deze diensten slechts binnen de aangegeven grenzen verrichten, indien zij vooraf door 
LEASYS zijn goedgekeurd en na overlegging van een bewijs van de uitgaven. 
Wanneer de reparatie is voltooid en het voertuig op meer dan 50 km van de woonplaats van de 
bestuurder tot stilstand is gekomen, zal LEASYS het voertuig ophalen en rechtstreeks naar de 
woonplaats van de bestuurder en/of de klant brengen. In dit geval komen de kosten met betrekking 
tot brandstof, veerboten en tolgelden voor rekening van de klant en worden deze bij het ter 
beschikking stellen van het voertuig betaald. 
Als op het moment van een immobilisatie in het buitenland de reparatieperiode meer dan 3 (drie) 
werkdagen bedraagt, kan LEASYS naar eigen goeddunken en op eigen kosten besluiten het 
voertuig terug te geven naar de dichtstbijzijnde erkende werkplaats in België. 
Als het tanken niet is uitgevoerd of onvolledig is uitgevoerd, of als het is gedaan met verkeerde 
brandstof, en in geval van bevriezing van de diesel, kan de gebruiker van het voertuig contact 
opnemen met het callcenter om hulp langs de weg te vragen. De kosten van de hulp en het 
eventuele herstel van de auto in deze moeilijke situatie zullen volledig voor rekening van de klant 
komen. 
LEASYS is jegens de klant niet aansprakelijk voor vertragingen in de hulpoperaties die resulteren in 
een inkomstenderving en enige andere directe of indirecte schade die daaruit voortvloeit. 
Indien in de instructies aan boord wordt bepaald dat Europ Assistance belast is met de bijstand, 
wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Europ Assistance. 
 
10. Aansprakelijkheidsverzekering 
10.1 De huurprijs omvat een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, met de 
minimumreikwijdte zoals wettelijk is vereist in België in overeenstemming met de verplichte wet 
van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen (“WAM-Wet”). In het geval van een ongeval waarvoor de Huurder verantwoordelijk 
is, zijn ze financieel aansprakelijk voor de kosten van schade aan derden tot het bedrag van het 
eigen risico. 
10.2 De precieze algemene voorwaarden van de verzekeringspolis zijn te verkrijgen bij de 
Verhuurder.  
 
11. Aansprakelijkheid van de Huurder voor schade aan het huurvoertuig. 
11.1 De Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig die ontstaat uit of wordt 
veroorzaakt als gevolg van de werking ervan voor de duur van de Huurovereenkomst, verlies van 
het voertuig (inclusief voertuigonderdelen en accessoires) en schendingen van de 
Huurovereenkomst. De Huurder is niet aansprakelijk als ze niet verantwoordelijk zijn voor het 
plichtsverzuim dat leidt tot dergelijke schade of verlies.  
De aansprakelijkheid voor schade bestaat met name (en waar van toepassing) voor reparatiekosten, 
afschrijving of, in het geval van een total loss van het voertuig, voor de vervangingswaarde van het 
voertuig minus de restwaarde – sleepkosten, vergoedingen voor experts, verlies van verhuur – en 
alle andere kosten die door de Verhuurder worden gemaakt. De Huurder is verantwoordelijk voor 
het naleven van de bepalingen van deze Huurovereenkomst. De Huurder is verantwoordelijk voor 
zowel de nalatigheid van derden die de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor het voertuig 
als voor de eigen nalatigheid van de Huurder. 
11.2 De Huurder is verantwoordelijk voor de gevolgen van verkeersovertredingen waarbij het 
huurvoertuig betrokken is, en is aansprakelijk aan de Verhuurder voor alle heffingen, kosten en alle 
schadevergoedingen die door de Verhuurder worden gedragen als gevolg van officiële 
maatregelen en het verweer ertegen. De Verhuurder heeft het expliciete recht om de naam van de 
Huurder of de bestuurder te verstrekken aan alle autoriteiten die hierom verzoeken. Zie sectie 6.8. 
 
12. Aansprakelijkheidsvermindering 
12.1 De Huurder dient zich te realiseren dat het voertuig niet wordt gedekt door een 
allriskverzekering. 
12.2 De Huurder kan zijn aansprakelijkheid verminderen zoals hierboven is vermeld (sectie 8) door 
akkoord te gaan met een speciale aansprakelijkheidsvermindering voor bepaalde voertuigschade 
door een aanvullend bedrag te betalen met een specifiek eigen risico per ongeval of verlies. Deze 
aansprakelijkheidsvermindering is echter niet van toepassing in het geval van een schending van 
sectie 10. Een contractuele uitzonderingsmogelijkheid van aansprakelijkheid is equivalent aan het 
concept van een allriskverzekering. 
12.3 De hoogte van het eigen risico en de relevante aanvullende kosten voor 
aansprakelijkheidsvermindering worden door de Verhuurder op individuele basis vastgesteld in de 
Huurovereenkomst. Vrijstelling van aansprakelijkheid is expliciet niet van toepassing in het geval 
van remschade, operationele of breekschade (d.w.z. schade aan de versnellingsbak, schade 
veroorzaakt door tanken met de onjuiste brandstof, etc.) Eveneens is 
aansprakelijkheidsvermindering niet van toepassing als het voertuig wordt ontvreemd. 
12.4 De aansprakelijkheid van de Huurder/bestuurder voor verkeersovertredingen en misdaden kan 
niet worden uitgesloten. De Huurder is aansprakelijk zonder beperking voor alle 
verkeersovertredingen, rechtsinbreuken en andere wettelijke bepalingen, evenals voor alle 
interferentie met het voertuig veroorzaakt door de Huurder of een derde die door de Huurder 
verantwoordelijk werd gemaakt voor het voertuig. De Huurder vrijwaart de Verhuurder tegen alle 
boetes en waarschuwingsboetes, heffingen en andere kosten die worden geclaimd voor deze 
schendingen bij de Verhuurder door de relevant autoriteiten of andere instanties.  
12.5 Voor ieder schade-incident is de Verhuurder gerechtigd om het eigen risico onmiddellijk te 
factureren, zelfs als de vraag van aansprakelijkheid open staat of deze geacht wordt te liggen bij de 
andere weggebruiker. Het indienen van verdere eisen tot schadevergoeding blijft onaangetast. De 
facturering van het eigen risico is geen opgave van het recht om verdere compensatie te claimen 
van de Huurder en houdt geen verklaring in over de aansprakelijkheid van een verzekeringspolis of 
derde partij. 
 
13. Toepasselijkheid/verwijdering van de aansprakelijkheidsvermindering 
13.1 In het geval van aansprakelijkheidsvermindering zijn de Huurder en eventuele bestuurders die 
ook beschermd zijn door de contractuele aansprakelijkheidsvermindering aansprakelijk voor 
schade tot het overeengekomen eigen risico van de polis. De aansprakelijkheidsvermindering is 
niet van toepassing op schade die opzettelijk is veroorzaakt door de Huurder/bestuurder. In het 
geval van verliezen veroorzaakt door grove nalatigheid is de Verhuurder gerechtigd om zijn 
verplichting om vrijstelling van aansprakelijkheid te verlenen evenredig met de ernst van de 
nalatigheid te verminderen. Bovendien is de aansprakelijkheidsvermindering niet van toepassing 
als de Huurder/bestuurder opzettelijk één van zijn/haar verplichtingen schendt zoals is vastgelegd 

in de algemene huurvoorwaarden. In het geval van een grof nalatig plichtsverzuim is de Verhuurder 
gerechtigd om zijn verplichting om vrijstelling van aansprakelijkheid te verlenen evenredig met de 
ernst van de nalatigheid te verminderen. 
13.2 De vermindering van de aansprakelijkheid vervalt niet als de schending van een verplichting 
niet de oorzaak is voor het ontstaan van schade/verlies of voor het bepalen van het bestaan van 
voorwaarden voor het toekennen van een vermindering van de aansprakelijkheid. Dit is echter niet 
van toepassing als de verplichting kwaadwillig wordt geschonden. 
13.3 De regelingen voor de contractuele aansprakelijkheidsvermindering zijn van toepassing op de 
Huurder en de te autoriseren bestuurder, maar alleen voor de periode van de Huurovereenkomst, 
en niet ten gunste van een ongeautoriseerde gebruiker van het voertuig. 
 
14. Retournering van het voertuig 
14.1 De Huurovereenkomst eindigt wanneer de huurperiode afloopt. Als de Huurder het voertuig 
blijft gebruiken nadat de overeengekomen huurperiode is afgelopen, wordt de Huurovereenkomst 
niet geacht te zijn verlengd.  
14.2 De Huurder retourneert het voertuig naar behoren in de staat waarin het werd opgehaald naar 
de afgesproken locatie en ten laatste tegen de afgesproken tijd, samen met alle accessoires, sleutels 
en voertuigdocumentatie, en volledig getankt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De 
tankbon moet op verzoek worden overhandigd. Als het brandstofniveau onbevredigend is, draagt 
de Huurder de kosten van de aanvullende brandstof en de tankservice. 
14.3 Behoudens enige andersluidende overeenkomst kan het voertuig alleen worden 
geretourneerd tijdens de openingstijden van de Verhuurder in overeenstemming met de 
tariefprijslijst en alleen aan de Verhuurder of zijn geautoriseerde medewerker. 
14.4 Als het voertuig wordt geretourneerd naar de Verhuurder buiten openingstijden of naar een 
andere locatie dan is afgesproken, wordt het risico van onopzettelijke beschadiging niet 
overgedragen aan de Verhuurder totdat het voertuig daadwerkelijk in het bezit is van de 
Verhuurder of daadwerkelijk het contractueel overeengekomen retourneringspunt bereikt. 
Gedurende deze periode wordt het risico van voertuigschade gedragen door de Huurder. 
14.5 Als er een goede reden bestaat, is de Verhuurder gerechtigd om te verzoeken om de voortijdige 
retournering van het voertuig. Bovendien kan de Verhuurder het recht uitoefenen om het voertuig 
weer in bezit te nemen als de Huurder het voertuig niet retourneert aan de Verhuurder op de 
afgesproken tijd. In dat geval betaalt de Huurder aanvullende gebruikskosten voor iedere 
aanvullende gestarte dag na de overeengekomen huurperiode en als minimum equivalent aan het 
bedrag dat vermeld staat in de op dat moment geldende tarieven. Als er een tijdsbeperkt speciaal 
tarief werd overeengekomen wordt het standaardtarief dat op dat moment geldig is toegepast als 
een minimum na de overeengekomen huurperiode. De Huurder is gerechtigd bewijs te 
verstrekken dat de Verhuurder geen of slechts beperkt verlies of schade heeft opgelopen.  
 
 
15. Betalingsverplichting van de Huurder, vervaldatums, facturering 
15.1 De Huurder betaalt het totale bedrag dat wordt berekend uit de individuele posities getoond 
op de voorpagina van de Huurovereenkomst. Dit omvat facturering van brandstoftekorten bij 
retournering van het voertuig. Als de kosten onder deze Huurovereenkomst worden betaald met 
een geldige creditkaart wordt de handtekening van de kaarthouder beschouwd als een autorisatie 
om het hele factuurbedrag in rekening te brengen bij de corresponderende account bij het 
creditkaartbedrijf. Deze autorisatie is ook geldig voor daarop volgende debiteringen als gevolg van 
huurtariefcorrecties, schade-incidenten, inclusief relevante sleepkosten, verkeersovertredingen en 
administratiekosten die ontstaan door de verwerking. 
15.2 De huurprijs inclusief de borg (equivalent aan het vastgestelde eigen risico) wordt geblokkeerd 
op de creditkaart die werd geregistreerd tijdens het reserveringsproces op de website. De borg 
dienst als garantie voor eventuele volgende heffingen die worden opgelegd door de Verhuurder 
aan de Huurder in verband met de Huurovereenkomst. Er wordt geen rente toegevoegd aan de 
borg door de Verhuurder. 
15.3 De huurprijs (plus andere overeengekomen heffingen, bijv. aansprakelijkheidsvermindering, 
afleveringskosten, etc.) plus btw tegen het toepasselijke wettelijke percentage wordt volledig 
betaald voor de overeengekomen huurperiode. De huurprijs wordt in rekening gebracht vanaf de 
start van de huurperiode.  
15.4 De volgende overeenkomst is van toepassing in het geval van langdurige huur (huurperiode 
>28 dagen). De huurprijs (plus andere overeengekomen heffingen, bijv. 
aansprakelijkheidsvermindering, afleveringskosten, etc.) plus btw tegen het toepasselijke wettelijke 
percentage worden van tevoren betaald voor de relevante boekhoudkundige maand. De 
maandelijkse huurprijs wordt geïnd aan het begin van iedere maand (startend op de eerste dag 
waarop het voertuig volgens volgens afspraak wordt opgehaald. 
15.5. Facturen kunnen elektronisch worden geleverd, als een afdruk ter plekke, of per post (exclusief 
frankering).  
 
16. Aansprakelijkheid van de Verhuurder 
16.1 De Verhuurder is aansprakelijk in gevallen van kwaadwillige bedoelingen of grove nalatigheid 
aan de kant van de Verhuurder, hun vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent in lijn met de 
wettelijke bepalingen. In alle andere opzichten is de Verhuurder alleen aansprakelijk voor schade 
aan leven, lichaam of gezondheid of voor verwijtbare schending van wezenlijke contractuele 
verplichtingen. De schadeclaim voor verzuim van kardinale contractuele plichten is beperkt tot 
typisch voorzienbaar verlies of schade.  
16.2 De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voorwerpen die in het voertuig zijn 
achtergelaten bij de retournering; dit is niet van toepassing in gevallen van opzet en grove 
nalatigheid aan de kant van de Verhuurder, hun vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent. 
16.3 Aansprakelijkheid buiten schuld aan de kant van de Verhuurder voor initiële defecten aan het 
voertuig wordt uitgesloten.  
 
17. Beëindiging 
17.1. Deze Overeenkomst heeft een vaste termijn. Daarom is een gewone beëindiging van de 
Overeenkomst tijdens de huurperiode niet mogelijk. 
17.2. Het recht van beide partijen om de Overeenkomst op goede gronden te beëindigen blijft 
onaangetast.  
Een goede grond vanuit het perspectief van de Verhuurder omvat schending van de sectie 4.1 of 
4.5 e.v. en betalingsverzuim. 
 
18. Bevoegde rechtbank, schriftelijke vorm, scheidbaarheidsclausule 
18.1 Voor wijzigingen of toevoegingen is de schriftelijke vorm vereist. Er zijn geen mondelinge 
nevenovereenkomsten. 
18.2 In zoverre de Huurder een koopman is, een publiekrechtelijke persoon of een publiekrechtelijke 
persoon met bijzonder vermogen, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor beide partijen de 
vestigingsplaats van de Verhuurder. Het toepasselijke recht is het Belgische recht. 
18.3 De Verhuurder zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechting onder de ADR (Alternative 
Dispute Resolution, alternatieve geschillenbeslechting) en is niet verplicht aan een dergelijke 
regeling deel te nemen. Verdere informatie over de alternatieve geschillenbeslechting (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) is te vinden op: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN. 
18.4 Als individuele bepalingen van dit contract ongeldig of onhaalbaar worden geacht of ongeldig 
of onhaalbaar worden na afsluiting van het contract, blijft de geldigheid van de resterende 
bepalingen van het contract onaangetast. De ongeldige of onhaalbare bepaling wordt vervangen 
door een geldige en haalbare bepaling die zo er dicht mogelijk bij in de buurt komt in termen van 
economisch doel aan wat de contractpartijen voor ogen hadden of zouden hebben geconcludeerd 
als ze de ongeldigheid of onhaalbaarheid op dat moment hadden herkend. Bij het ontbreken van 
enige regeling in deze Overeenkomst zijn de bepalingen van het Belgische 
verzekeringsovereenkomstrecht en de bepalingen van de wet van 21 november 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (“WAM-Wet”) van toepassing. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&amp;amp;lng=EN

