
* Verzekering en aansprakelijkheid  
De huurovereenkomst omvat een burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden bij 
ongeval in fout). In geval van schade aan derden dient de verhuurder onmiddellijk en 
schri?elijk geïnformeerd te worden. Het aantal verzekerde inziCenden is bepaald op 3 
personen en mag niet overschreden worden. De huurder erkent dat het voertuig dat hij 
ontvangen hee? in perfecte staat verkeerd en hee? samen met de verhuurder de checklist 
overlopen met eventuele schade aan het voertuig. Het voertuig is uitgerust met de 
boorddocumenten, de nodige sleutels en een reserveband.  
De huurder verbindt zich ertoe om het voertuig alsook de toebehoren terug te bezorgen in 
de staat waarin hij deze hee? ontvangen. Bij teruggave van het voertuig zal opnieuw de 
checklist gezamelijk overlopen worden. Elk verlies of beschadeging van het voertuig of de 
toebehoren valt onder de aansprakelijkheid van de huurder aan wie de eventuele 
vervangings- of herstellingskosten zullen worden aangerekend.  
 
* Schade of  Defecten  
Bij een defect aan de wagen waardoor verder rijden niet mogelijk is, en deze gesleept moet 
worden, zal JoRut BVBA hiervan de kosten dragen. Andere prakMsche regelingen is voor 
rekening van de huurder zelf. JoRut BVBA kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld 
worden voor indirecte of directe schade of nadelige gevolgen als gevolg van de buiten in 
dienst stelling van de wagen. Defecten aan de wagen door verkeerd gebruik, inbreuken op de 
wegcode of een andere bestuurder dan diegene op huurcontract zijn steeds ten laste van de 
huurder.  
 
JoRut BVBA neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor gebreken in de construcMe van 
het gehuurde voertuig. In geval van diefstal, brand of ongeval zijn de schade aan het 
voertuig, 100% van de cataloguswaarde, evenals de depannage, de experMsekosten, evenals 
elke schade voortvloeiend uit de diefstal, de brand of het ongeval, ten laste van de huurder. 
Ingeval van diefstal of volledig verlies is de waarde van het verhuurde voertuig gelijk aan 
100% van de cataloguswaarde op het moment van de in verkeerstelling, verhoogd met de 
waarde van het wrak. Ingeval van diefstal moeten de originele sleutels en de 
boorddocumenten als ook een officieel rapport van de poliMe waardoor de diefstal wordt 
bewezen, binnen de 12 uur na de diefstal aan JoRut BVBA worden overhandigd. Bij 
onstentenis blij? de huurder, volledig aansprakelijk voor het verlies van het voertuig.  
De schaTng van de materiële schade berokkend aan het verhuurde voertuig wordt 
uitgevoerd door een onaVankelijke voertuigdeskundige. De huurder aanvaardt deze 
schaTng onherroepelijk als hij niet binnen de 5 dagen na ontvangst van het proces verbaal 
van deze deskundige op zijn kosten overgegaan is tot een tegenexperMse.  
De huurder en de erende bestuurder(s) zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle overtredingen 
door hen begaan Mjdens de huurperiode. Eventuele overtredingen die bekeurd werden, 
zullen van de waarborg worden gehouden. Elke inbreuk die later nog ontvangen wordt zal 
integraal verhaald worden op de huurder.  
 
Eventuele schade moet door de klant onmiddellijk gemeld worden aan JoRut BVBA. Het 
opzeCelijk nalaten van vermelden van schade zal aangerekend worden met een boete van 
€30 bovenop de vergoeding door de schade.  
De huurder verbindt zich ertoe om binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, alle 



kosten voor herstelling ten gevolge van het ongeval/schadegeval waarin hij/zij betrokken was 
te voldoen aan JoRut BVBA. De huuder bezorgt eveneens een duidelijke ongevalsaangi?e / 
proces verbaal binnen de 12 uur. Bij gebrek of verzuim hieraan verliest de huurder alle 
rechten op de afgesloten verzekeringpolis en zijn de kosten en gevolgen integraal ten zijne 
laste.  
 
JoRut BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke letsels of 
beschadigingen aan het paard of zijn/haar materiaal voor, Mjdens of na het transport.  
 
 
* WeCelijke bepaling 
De huurder hee? ten alle Mjde toegang tot de technische fiche en het laadvermogen van de 
paardenwagen in het handschoenenvakje. Jorut BVBA kan niet als verantwoordelijke 
aangeduid worden als de paardenwagen overbelast werd.  
De huurder respecteert en kent de verkeerswetgeving en regels van het land waar de 
huurder rijdt.  

* Annulering  
Na betaling van het huurgeld is de reservaMe definiMef. Bij een annulaMe binnen de 48 uur 
voor aanvang van de start van de huur, zal er een annulaMe-vergoeding van 20% aangerekend 
worden. Bij een annulaMe die vroeger plaats vindt, zal de gehele som terugbetaald worden 
aan de huurder. Bij het ontbreken van een annulering (op het moment van aanvang van 
voorziene huurperiode) wordt het volledige huurbedrag aangerekend. AnnulaMe door JoRut 
kan enkel in geval van overmacht zoals extreme weersomstandigheden of technische 
defecten. Betaalde gelden of voorschoCen worden in dat geval 100% terugbetaald aan de 
klant.  

* Reiniging  
De vrachtwagen moet volledig gereinigd teruggebracht worden. Dat wil zeggen dat deze 
zowel binnenin als buitenaf gereinigd moet worden. U kan ook opteren om de reiniging uit te 
laten voeren door JoRut BVBA voor de kostprijs van €50. Dit dient steeds vooraf afgeproken 
te worden. Bij niet naleven van deze voorwaarden wordt er €50 afgehouden van de 
waarborg.  
 
 
* Terugbrengen  
Het voertuig dient afgehaald en teruggebracht te worden op de staanplaats van JoRut BVBA, 
zijnde Steenweg op Hoogstraten 92B te Merksplas op de contractueel voorziene datum en 
uren. Wanneer het voertuig niet op de contractueel voorziene datum, uur en plaats wordt 
teruggegeven, zal enkel de huurder aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die aan 
derden of aan het voertuig werd berokkend. Hij zal bovendien de betaling verschuldigd zijn 
van het bedrag van de huur gedurende de periode van verlenging. In het geval van een 
verlening zonder de toestemming van JoRut BVBA, behoudt deze zich het recht voor om 
klacht in te dienen wegens misbruik van vertrouwen en verduistering en is JoRut BVBA 
gemachMgd het voertuig op kosten van de huurder op welke plaats dan ook terug te nemen, 



teneinde zijn schade te beperken.  
 
* InformaMe en eigendom  
De huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Jorut BVBA en die in 
de huurovereenkomst worden vermeld. De huurder verkrijgt op geen enkele wijze de 
eigendom van het verhuurd voertuig.  
 
* Rijbewijs  
De huurder dient minimum 23 jaar te zijn en verklaart te beschikken over een geldig 
idenMteitsbewijs en rijbewijs alsook, indien weCelijk vereist, over de nodige vergunningen 
beschikt alsook voldoende ervaring voor het gebruik en het besturen van het voertuig . 
De huurder verbindt er zich toe dat het voertuig niet gebruikt zal worden: door een persoon 
wiens verplichte autoverzekering door de maatschappij werd ontbonden of niet werd 
vernieuwd of wiens rijbewijs Mjdelijk werd ingetrokken. 
 
* Veiligheid / Herstelling  
De huurder verbindt er zich toe om het voertuig steeds te sluiten, te vergrendelen en correct 
te parkeren. Geen enkele onderhoudsbeurt noch herstelling kan worden uitgevoerd zonder 
het voorafgaande en schri?elijke akkoord van JoRut BVBA. De buitengebruikstelling van het 
voertuig ter wille van het onderhoud of de herstelling moet door de huurder worden geduld. 
De huurder moet voortdurend het olie – en waterpeil controleren, alsook het niveau van de 

remvloeistof. Hij is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit het nalaten ervan.  
 
* Tanken  
Het voertuig wordt volledig volgetankt aangeleverd en wordt opnieuw volgetankt terug 
verwacht. De huurder zal enkel de aangepaste brandstof gebruiken, nl Diesel.  
Eventueel tekorten worden verrekend met de waarborg.  
 
* Kostprijs  
De prijzen voor de huur zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. De tarieven zijn ook te 
raadplegen op onze website.  
De huurwaarborg dient overgemaakt te worden voor de aValing van het voertuig of contant 
betaald te worden bij aValing van het voertuig. Deze bedraagt 250 euro voor de huur 
gedurende 1 dag en 500 euro voor de huur van de camioneCe voor meerdere dagen.  
De waarborg wordt pas teruggestort aan de huurder binnen een termijn van 14 dagen na de 
beëindiging van de huurovereenkomst. Bij inlevering van het voertuig wordt samen met de 
huurder het voertuig volledig gecontroleerd.  
De kilometers zijn forfaitair bepaald in funcMe van de gekozen opMe. Een verrekening in 
mindering omwille van minder aantal gereden kilometers is niet mogelijk. Voor de meer 
gereden kilometers is de huurder een supplement van 0,30 euro per meer gereden kilometer 
verschuldigd. Een huurprijs per maand is op aanvraag beschikbaar. In dat geval wordt iedere 
eerste dag van de maand de huurprijs op voorhand voldaan voor de aankomende maand.  
 
* Het is verboden te roken in de bestuurderscabine.  
 
* De huurder is de bestuurder van het gehuurde voertuig. Het is de huurder bijgevolg niet 



toegestaan het voertuig te laten gebruiken door andere personen en het is de huurder 
evenmin toegestaan het voertuig onder te verhuren.  
 
* Forfaitaire bedragen  
- Het tarief voor het wassen van de wagen bedraagt forfaitair 50.                                                    
- Het tarief voor het verlies van sleutels bedraagt forfaitair 250 euro.  
- Het tarief voor het verlies van de boorddocumenten bedraagt 350 euro. 
 
* De verhuurder kan de overeenkomst ten allen Mjden beëindigen indien de huurder zijn 
essenMeële verplichMngen niet nakomt, onverminderd het recht op schadevergoeding. Deze 
schadevergoeding is de verhuurder gerechMgd op een bedrag van 15% op het totaal te 
vorderen bedrag. De kosten voor het weghalen van het voertuig zijn ten laste van de 
huurder. In geval van beslag, zal de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis 

stellen.  
 
* Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het 
juridische arrondissement waar de maatschappelijke zetel van JoRut BVBA gelegen is, zijn 
bevoegd. 


