
       

ALGEMENE VOORWAARDEN KORTETERMIJNVERHUUR      

La version francophone de ces conditions générale est disponibe dans les bureaux du loueur et sera délivrée à la simple demande du locataire. 

 
ART.1. Tussen SIMPLY RENT BVBA, eigenaar van het op de keerzijde vermelde voertuig en de huurder wordt 
overeengekomen dat alleen de onderhavige verhuurvoorwaarden gelden en door de huurder worden aanvaard. 
 
ART.2.  
1. Het verhuurd voertuig blijft de volledige eigendom van de verhuurder. Het mag in geen geval worden 

onderverhuurd.  
2. Ingeval van in beslagneming, zal de huurder het huurcontract laten gelden en de verhuurder onmiddellijk 

verwittigen. Alle kosten veroorzaakt door om het even welke in beslagneming zullen worden terugbetaald door de 
huurder. De huurprijs is verschuldigd gedurende de ganse periode van de inbeslagneming of immobilisatie. 

3. De huur start op het moment dat de verhuurder het voertuig ter beschikking stelt. Een laattijdige ophaling of 
ingebruikname door de huurder schort de start van de huur niet op. 

4. De huur is aangegaan voor de duur die op het contract vermeld staat, verlenging is enkel mogelijk mits schriftelijk 
akkoord van de verhuurder. De huurder kan zich niet beroepen op stilzwijgende verlenging. 

5. De huurder verbindt er zich toe het voertuig terug te bezorgen op de plaats van ontvangstname en ten laatste op 
de vervaldatum van de verhuurtermijn of vroeger op verzoek van de verhuurder, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. De terugkeer van een voertuig op een andere plaats, zal aan de huurder worden gefactureerd 
tegen de prijs opgegeven in het tarief van de verhuurder dat op dat ogenblik van kracht is. 

6. De huurder die nalaat het voertuig terug te bezorgen na het verstrijken van het huurperiode, stelt zich bloot aan 
gerechtelijke vervolging wegens verduistering en misbruik van vertrouwen. Elke vertraging bij het inleveren van het 
voertuig zal tevens aanleiding geven tot het doorrekenen van de dag-huurprijs met een dagelijks minimum 
kilometeraantal van 250 km per dag vertraging. 

7. De huur kan niet vroegtijdig worden beëindigd door de huurder tenzij volgens de modaliteiten die voorafgaandelijk 
schriftelijk werden vastgelegd. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Huurovereenkomst ten laste van de 
Huurder, is deze laatste aan de Verhuurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de helft 
van de nog te vervallen huurgelden, onder voorbehoud van alle andere schade die de huurder heeft veroorzaakt in 
hoofde van de verhuurder naar aanleiding van de huurovereenkomst.  

8. Het document “staat van het voertuig” bevestigt de inontvangstname en toestand van het voertuig bij vertrek. 
9. Er is nooit terugbetaling van niet-gereden kilometers, meer getankte brandstof of dagen waarop het voetuig niet 

gebruikt werd. 
 
ART. 3. 
1. Alleen de huurder heeft het meesterschap over het vervoer en uitsluitend hij draagt alle verantwoordelijkheid met 

betrekking tot laden, lossen en gebruik in het algemeen. 
2. Ingeval van goederenvervoer, bezoldigd personenvervoer of gelijkgestelde activiteiten zal de huurder waken over 

de eerbiediging van de administratieve en fiscale verplichtingen hieromtrent. 
3. Alleen de huurder is verantwoordelijk voor de overtredingen die hem of de personen waarvoor hij verantwoordelijk 

is, ten laste gelegd worden. Hij zal uit dien hoofde alle boeten betalen. De huurder of zijn aangestelde zijn 
aansprakelijk voor de overschrijding van het nuttig laadvermogen en moeten instaan voor alle kosten ten gevolge 
van een dergelijke overtreding.  

4. De huurder zal de verhuurde wagen niet mogen gebruiken voor intemationaal vervoer, zonder voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van de verhuurder. 

5. De huurder zal instaan voor de betalingen van alle binnen- en buitenlandse wegentaksen, tolkosten, 
wegenbelastingen en kilometerbelasting, met uitzondering van de Belgische jaarlijkse verkeersbelasting en 
inschrijvingstaks. De verhuurder behoudt het recht dergelijke taksen integraal in rekening te brengen of na te 
factureren indien afrekening later volgt, eventueel aangevuld met administratiekosten van 25€. 

 
ART. 4. 
1. De verhuurder heeft op ieder ogenblik het recht om het voertuig te vervangen door een ander van een gelijkaardig 

type, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen. 
2. In geval van immobilisatie van een voertuig wegens herstelling of defect, die niet te wijten is aan de huurder, is 

geen enkele vergoeding verschuldigd door de verhuurder. Indien de immobilisatie minder dan 24 u. bedraagt, is de 
verhuurder er niet gehouden een vervangingsvoertuig te verstrekken. Elke dag immobilisatie wegens herstelling of 
defect zal afgetrokken worden van het totaal verschuldigd bedrag, voor zover geen vervangingsvoertuig ter 
beschikking werd gesteld van de huurder. 

 
ART. 5. 
1. Het voertuig zal worden gebruikt voor normale vervoerdoeleinden en het zal worden behandeld met de zorgen van 

een goed huisvader. Er wordt niet gerookt in het voertuig.  
2. Het is verboden in het voertuig goederen of dieren te laden die van aard zouden kunnen zijn het te beschadigen, 

zowel door de goederen als door de verpakking of stouwing. De gevaarlijke goederen, meer in het bijzonder, 
mogen slechts worden geladen na voorafgaandelijke geschreven toelating van de verhuurder. 

3. Alleen de huurder is aansprakelijk voor de schades aan de vervoerde goederen ongeacht de oorzaak. 
4. De huurder erkent het voertuig ontvangen te hebben in goede staat, voorzien van de volledige wettelijke uitrusting. 
5. De huurder is aansprakelijk voor elke schade door het verhuurde voertuig opgelopen. Indien deze schade het 

gevolg is van een ongeval veroorzaakt door een derde verantwoordelijke, draagt de verhuurder zijn rechten op 
verhaal, tegenover de verantwoordelijke derde, over op de huurder. 

6. De brandstofvoorziening valt ten laste van de huurder die regelmatig het olie en waterpeil moet nazien. De huurder 
volgt nauwgezet de aanwijzingen die het voertuig geeft op het dashboard en volgens het instructieboekje. De 
huurder zal het voertuig op melding van het dashboard of op eenvoudige vraag van de verhuurder ter beschikking 
stellen van de verhuurder om deze toe te laten de nodige onderhouds- en herstellingswerkzaamheden te 
verrichten. De huurder zal zonder uitstel melding maken van meldingen op het dashboard, alsook elke indicatie van 
een probleem melden. Indien een herstelling onderweg nodig mocht blijken zal ze worden toevertrouwd aan de 
verhuurder. Indien zulks niet kan geschieden zal de huurder voor de herstelling de geschreven toelating moeten 
krijgen van de verhuurder. Al de herstellingen die worden uitgevoerd zonder de toestemming van de verhuurder 
kunnen de verhuurder niet ten laste worden gelegd en zullen betaald worden door de huurder. 

7. De verhuurder stelt de waarborg van de constructeur van het voertuig ter beschikking van de huurder. Deze 
waarborg is vervalt als wordt bewezen dat schade aan het voertuig (met inbegrip van motor, brug of 
versnellingsbak) is veroorzaakt door een fout van de huurder of zijn bestuurder. 

8. Indien het voertuig beschadigd is in die zin dat de schade zou kunnen verergeren door gebruik of de 
verkeersveiligheid van het voertuig vermindert moet de huurder het gebruik van het voertuig onmiddellijk staken, 
veilig tot stilstand brengen en de verhuurder contacteren voor instructies. 

9. De kilometerteller en zijn contact zijn verzegeld. In geval van beschadiging voor om het even welke oorzaak, van dit 
apparaat, zal de verhuring worden berekend op een forfaitaire basis van 500 km/dag. 

10. Bij schade/immobilisatie in het buitenland door nalatigheid of fout van de huurder zoals in de eerdere artikels 
omschreven is de repatriëring van het voertuig ten laste van de huurder. 

 
ART. 7.  
1. Er mogen geen logo’s van de verhuurder verwijderd worden, noch mogen er logo’s van de huurder geplaatst 

worden op het voertuig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De verhuurder houdt zich het recht voor het 
voertuig weer in zijn oorspronkelijke toestand te brengen en de kost hiervan aan de huurder te factureren 
vermeerderd met de immobilisatie hierdoor. Hetzelfde geldt voor het verwijderen of toevoegen van opties, 
uitrustingen of accessoires van het voertuig. 

2. De huurder is geacht het voertuig net te retourneren. Bij niet nakomen hiervan houdt de verhuurder zich het recht 
voor om de reëele schoonmaakkosten aan te rekenen. 

 
ART. 8.  
1. De huurder verbindt er zich toe het voertuig zelf te besturen of erover te waken dat de bestuurder over de nodige 

lichamelijke en geestelijke gesteldheid, vergunningen, attesten en opleidingen beschikt. Deze personen zullen bij 
vertrek een geldig rijbewijs en identiteitskaart moeten voorleggen.  

2. Het is de huurder niet toegelaten het voertuig te gebruiken of te laten gebruiken voor depannage of werken buiten 
het normaal vervoer van goederen of personen. 

 
ART. 9. 
1. De verhuurder heeft een verzekering onderschreven tegen burgerlijke aansprakelijkheid en omnium voor de 

voertuigen, met vrijstellingen waarvan de bedragen per schadegeval op de voorzijde van dit contract vermeld zijn. 
De huurder kan een bijkomende verzekering afsluiten waarvan de voorwaarden op de voorzijde omschreven staan. 
Geen van deze verzekeringen is geldig op ongevallen zonder aangifte, laattijdige aangifte (> 48 uur na het ongeval),  
ongeval met vluchtmisdrijf of schade aan de bovenzijde van het voertuig (=boven de voorruit). 

2. Het bedrag van deze vrijstelling is vermeld op de keerzijde van dit contract en zal onmiddellijk aangerekend worden 
bij ongeval of vermoeden daarvan. Van zodra blijkt dat de klant niet aansprakelijk is zal de ten onrechte 
aangerekende som gecrediteerd en terug betaald worden. 

3. Het bedrag van de vrijstelling is ten laste van de huurder, behoudens zijn verhaal tegen derden. Indien er zich een 
schade voordoet, zal de vrijstelling van de waarborg worden afgehouden. Indien de waarborg niet volstaat zal deze 
het bedrag volledig moeten betaald worden. 

4. De huurder zal alle gegevens betreffend het ongeval en de omstandigheden ervan verzamelen en onmiddellijk 
overmaken aan de verhuurder. Ook verbindt de huurder zich alle voorzorgen te zullen nemen tot het voorkomen 
van diefstal van het voertuig. 

5. De verhuurder behoudt zich het recht zich tegen de huurder te richten om de terugbetaling te vorderen van alle 
uitgaven in geval van contractbreuk of van een zware fout van de huurder of van zijn aangestelde of in al de 
gevallen waarin de verzekeraars het verval van de verzekering zouden inroepen, zich steunend op feiten die aan de 
huurder of zijn aangestelde te wijten zijn. 

6. De huurder zal onmiddellijk alle dagvaardingen of documenten betreffende elk ongeval in zijn bezit zijn gesteld, 
overmaken aan de verhuurder. In geen geval zal de huurder bij ongeval zijn verantwoordelijkheid erkennen. 

 
ART. 10. 
1. De prijs van de verhuring wordt betaald binnen de acht dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.  
2. De waarborgsom wordt pas terugbetaald, vrijgegeven of verrekend met de verschuldigde bedragen binnen de 10 

werkdagen nadat een volledige stand van zaken van het voertuig werd opgemaakt en nadat de huurder al zijn 
verplichtingen is nagekomen. 

3. Indien werd geopteerd voor betaling per domiciliëring maar de domiciliëring is herroepen of onmogelijk, heeft de 
verhuurder het recht een bijkomende kost aan te rekenen ten belope van 2.5% van het factuurbedrag. 

4. De verhuurder heeft het recht om zijn schuldvordering op de huurder over te dragen aan een derde. 
5. Bij laattijdige betaling wordt een forfaitaire verhoging toegepast van 12% met een minimum van 125€, te 

vermeerderen met een verwijlintrest van 12% vanaf de vervaldag. 
 
ART. 12.  
1. De verhuurder houdt zich het recht voor om voertuigvoglsystemen in het voertuig te plaatsen, de locatie van de 

voertuigen kan gebruikt worden bij diefstal, verdwijning, een schadegeval, of elk vermoeden van fraude of 
misbruik, zonder zich hierover tegenover de huurder te hoeven verantwoorden.  

2. De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen enkel en alleen door de verhuurder of door de bevoegde 
instanties gebruikt worden. De verhuurder kan deze gegevens communiceren aan de bevoegde overheidsinstanties 
indien daartoe verzocht wordt in het kader van ongevallen, overtredingen, misbruiken of in het kader van een 
gerechtelijk onderzoek. De verhuurder kan de persoonlijke gegevens gebruiken om de bestuurder te contacteren 
voor vragen of verzoeken in verband met het gebruik van het voertuig of voor de behandeling van de reservatie of 
het huurcontract.  

3. U kan uw persoonlijke gegevens bij ons raadplegen of laten wijzigen op eenvoudig verzoek. 
 
ART. 13.  
De Huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de termijn. Indien de Huurovereenkomst is 
aangegaan voor onbepaalde duur neemt de Huurovereenkomst een einde 24 uur na het postmerk van de 
aangetekende brief waarmee de opzegging is gegeven.  
De Verhuurder heeft het recht om de Huurovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, 
met onmiddellijke ingang, ten laste van de Huurder te ontbinden, in de volgende gevallen :  
a) niet betaling op de vervaldag van een factuur, ongeacht de omvang en de aard van het bedrag;  
b) niet-nakoming van één van de verbintenissen voortvloeiend uit de Huurovereenkomst of deze Algemene 
Voorwaarden binnen de twintig (20) kalenderdagen na het postmerk van de aangetekende brief waarmee de Huurder 
door de Verhuurder in gebreke wordt gesteld;  
c) ingeval van staking van betaling door de Huurder, aanvraag tot uitstel van betaling, concordaat, faillissement, 
kennelijk onvermogen, overlijden, vrijwillige of gedwongen fusie, splitsing, kapitaalsvermindering of ontbinding van de 
vennootschap, invereffeningstelling, stopzetting der activiteiten;  
d) het niet verstrekken of verminderen van de door de Verhuurder gevraagde waarborgen en zekerheden;  
e) de wederrechtelijke overdracht van het voertuig – al dan niet als onderdeel van de handelszaak – aan een derde;  
f) ingeval van beslag op het Voertuig door een schuldeiser van de Huurder;  
g) ingeval het Voertuig het voorwerp uitmaakt van een zware verkeersovertreding;  
h) ingeval van weigering van de verzekeringsmaatschappij om het Voertuig nog te verzekeren;  
i) ingeval van het gebruik van het voertuig op een wijze waardoor het niet verzekerd is.  
 
ART. 14.  
1. Bij het einde van de Huurovereenkomst – om welke reden ook – is de Huurder verplicht het Voertuig in goede staat 

van onderhoud terug te bezorgen aan de Verhuurder, zoals zal worden vastgesteld in een inspectierapport. De 
herstellingskosten voortvloeiend uit om het even welk defect of schade, zoals dit op het ogenblik van het opstellen 
van het inspectierapport wordt vastgesteld, vallen uitsluitend ten laste van de Huurder.  

2. Eventuele lading of in het voertuig teruggevonden goederen bij terugname of inlevering worden 30 dagen ter 
beschikking van de huurder gesteld in de gebouwen van de verhuurder en daarna vernietigd, de huurder heeft 
daarbij geen recht op enige vergoeding. 

3. De uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Huurder blijven van kracht totdat het Voertuig 
weer in bezit is van de Verhuurder met dien verstande dat bij een te late teruggave van het Voertuig voor de 
periode van de overschrijding van de huurtermijn een schadevergoeding zal aangerekend worden die gelijk is aan 
de huurprijs die op dat ogenblik van kracht is verhoogd met 50%.  

 
ART. 15. 
De Huurder verbindt er zich toe de Verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen van om het even welke wijziging, die 
zich later met betrekking tot de identiteit van zijn bedrijf zou voordoen (benaming of maatschappelijke naam, 
ondernemingsnummer, maatschappelijke zetel, uitbatingszetel, e.d.).  
Afwijking van of verzaking aan enig beding uit de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden is slechts 
mogelijk mits het voorafgaand en schriftelijk akkoord van beide partijen. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van 
één of meerdere bepalingen van de Huurovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden vervat in onderhavige 
overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen ervan onverlet.  
De Huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil dat 
voortvloeit uit het contract zal beslecht worden door de Rechtbanken te Kortrijk, of volgens keuze van SIMPLY RENT. 
In geval geen klachten geformuleerd worden binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven, wordt 
ervan uitgegaan dat de huurder de factuur inclusief de voorwaarden ervan aanvaard heeft.  
 
Het éénmalig ondertekenen van de algemene voorwaarden geldt voor alle verhuringen tussen de huurder en 
verhuurder aangegaan. 


