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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN JORUT BVBA

Artikel 1

Op elke huurovereenkomst zijn onderstaande algemene voorwaarden steeds van toepassing.

Gebeurlijke algemene of bijzondere voorwaarden eigen aan de huurder zijn nooit op de relatie tussen

de huurder en JoRut BVBA van toepassing. De huurder kan zich in de relatie met JoRut BVBA nooit

op de eigen algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 2

Elke bestelling betekent de aanvaarding door de huurder van deze voorwaarden.

Artikel 3

Alle aanbiedingen van JoRut BVBA zijn vrijblijvend.

Artikel 4

Hij die een bestelling doet, is hoofdelijk gehouden met de (rechts)persoon in naam van wie hij die

gebeurlijk doet.

Artikel 5

JoRut BVBA geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, de paardenvrachtwagen met chassisnummer

VF7YCBMFC11554816.

De prestaties gaan in op de in de order en orderbevestiging gestelde termijn. Indien deze daarin niet

werd bepaald, wordt de huur geacht te zijn ingegaan op moment van levering door, of afhaling bij

JoRut BVBA.

De kosten van vervoer zijn steeds ten laste van de huurder.

Artikel 6

De huurder erkent het gehuurde in de staat waarin het zich bevindt bij aflevering door JoRut BVBA te

hebben ontvangen, het te hebben onderzocht en goed te hebben bevonden. De risico-overdracht

gebeurt op moment van ontvangst door de huurder. Enige opmerking m.b.t. het gehuurde dient op

straffe van verval te gebeuren binnen de 24 uur na levering. De risico’s voor schade aan of door het

gehuurde zijn geheel voor rekening van de huurder vanaf het moment dat het gehuurde in ontvangst

werd genomen.

Artikel 7

De huurder dient ten allen tijde aan JoRut BVBA op haar vraag de plaats waar het gehuurde wordt

gestald, mee te delen.

De huurder is ten allen tijde verplicht het gehuurde in goede staat te onderhouden. De huurder
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verklaart vertrouwd te zijn met het gebruik van het in huur gegeven goed en verbindt zich er toe er een

oordeelkundig gebruik van te maken en ze in goede staat van werking en onderhoud te bewaren. De

huurder dient het gehuurde goed aan JoRut BVBA af te leveren in dezelfde staat waarin hij het

ontvangen heeft.

Ingeval van een eventueel defect aan het gehuurde, los van enige fout van de huurder, waardoor verder

rijden onmogelijk is en deze aldus gesleept moet worden, zal JoRut BVBA hiervan de kosten dragen.

Andere praktische regelingen zijn voor rekening van de huurder en zullen niet verhaalbaar zijn bij

JoRut BVBA.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade (waaronder begrepen de schade door eventueel verlies of

diefstal of verduistering van het gehuurde of enig deel daarvan of enige daarbij behorende zaak),

welke gedurende de huurtijd aan het voertuig met toebehoren of met betrekking tot het voertuig met

toebehoren mocht worden veroorzaakt en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, behalve voor zover

die schade onder de afgesloten verzekering, zoals bedoeld in artikel 8 gedekt is.

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van of aan inzittenden of derden, waarvoor

verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WAM-verzekering

door de verhuurder geen dekking mocht worden gevonden.

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die

aan verhuurder mochten worden opgelegd in verband met gedurende de huurtijd door huurder en/of de

bestuurder en/of inzittenden van de auto gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke

boetes, transacties en administratieve sancties e.d. draagt de huurder in de verhouding tot de

verhuurder, en voor zover mogelijk ook rechtstreeks in de verhouding tot de oplegger(s) van die

boetes, transacties en administratieve sancties e.d., het volledige risico en de volledige

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Het bepaalde hiervoor mist echter toepassing indien huurder bewijst dat de door verhuurder

verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een eigen gebrek van het gehuurde dat al aanwezig was

bij de aanvang van de huur.

Kosten van depannage, expertise e.a. dewelke ontstaan ten gevolge van schade en/of verlies zijn

tevens ten laste van de huurder.

In geval van schade of verlies, al of niet ontstaan door schuld van huurder en/of de bestuurder van de

auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig deel daarvan en/of enig daarbij behorend

document en/of enige daarbij behorende (andere) zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de

huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien

aan de verhuurder zodra redelijkerwijze mogelijk een schriftelijke bevestiging te geven onder

inzending van een situatietekening en onder opgave van getuigen en verdere bijzonderheden

betreffende het voorval. Huurder is bovendien verplicht de door verhuurder naar aanleiding hiervan te

geven instructies op te volgen. Ook is huurder bij een voorval als hier bedoeld verplicht zo mogelijk

door de politie ter plaatse proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. In het geval van enig

verzuim aan de zijde van huurder bij het nakomen van enige verplichting als hiervoor bedoeld, zal

huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Het is verboden om te roken in de bestuurderscabine van het gehuurde.
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Artikel 8

De verhuurder staat in voor de afdoende verzekering van het voertuig. Deze verzekering houdt

minstens in een polis wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen, zoals bepaald in de

wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake

motorvoertuigen. De verhuurder deelt mee dat er evenwel een franchisebedrag t.b.v. 750 € van

toepassing is op elke eigen schade.

Tevens garandeert de verhuurder een omniumverzekering voor eigen schade voertuig.

De kosten van deze verzekering zullen door de verhuurder worden gedragen, en zijn in de onder

artikel 3 vermelde huursom inbegrepen.

De huurder dient steeds de wettelijk vereiste groene kaart in het voertuig te hebben. De verhuurder is

gehouden ervoor te zorgen dat deze kaart steeds onmiddellijk aan de huurder wordt bezorgd.

De huurder heeft ten allen tijde toegang tot de technische fiche en het laadvermogen van de

paardenwagen in het handschoenenvak. JoRut BVBA kan niet als verantwoordelijke aangeduid

worden als de paardenwagen overbelast werd.

Artikel 9

De huurder zal op alle plaatsen waar het gehuurde voertuig is geplaatst de duidelijke aangeving dat

deze in eigendom toebehoort aan JoRut BVBA ten allen tijde zichtbaar laten, zodat derden zich

daarvan ook ten allen tijde kunnen vergewissen. Ingeval van eventueel (derden)beslag in handen van

de huurder zal de huurder aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder moeten meedelen wie de

eigenaar is van de cabines en units. Ingeval een revindicatieprocedure noodzakelijk blijkt te zijn door

de nalatigheid van de huurder, zal hij moeten instaan voor alle kosten die het gevolg zijn van een

procedure tot revindicatie.

Artikel 10

Zonder schriftelijke en uitdrukkelijke instemming van JoRut BVBA is het de huurder verboden de

gehuurde goederen onder te verhuren of zijn huurverbintenissen over te dragen aan een derde. De

huurder blijft in alle gevallen hoofdelijk gehouden tot alle verplichtingen opzichtens JoRut BVBA.

Artikel 11

De huurwaarborg dient te worden betaald d.m.v. overschrijving en bewijs van betaling moet

beschikbaar zijn op het moment dat het gehuurde wordt afgehaald.

De huurwaarborg bedraagt 250 € indien de huur slechts een dag bestrijkt en 500 € indien de huur voor

een langere periode wordt afgesloten.

Indien er geen schade is vast te stellen bij teruggave van het gehuurde in het kader van een

omstandige beschrijving, zal de borg onmiddellijk worden teruggestort aan de huurder.
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Eventueel en afhankelijk van het geval zal een verrekening plaatsvinden in het kader van gereden

kilometers, dewelke worden afgerekend aan 0,30 €/km.

Verdere afhoudingen/kosten kunnen eveneens in rekening worden gebracht:

50 € voor het wassen van het gehuurde;

250 € voor het verlies van sleutels;

350 € voor het verlies van boorddocumenten.

Artikel 12

De huurder zal ten allen tijde moeten instaan voor de eventuele vergunningen verbonden aan de

stalling en/of uitbating van de gehuurde goederen en dewelke gebeurlijk worden opgelegd door één of

andere overheid/organisator. Alle lasten en belastingen gekoppeld aan de huur, plaatsing, stalling of

uitbating voorafgaand aan en/of tijdens de huurovereenkomst, zijn voor rekening van de huurder.

De verhuurder staat in voor de tijdige betaling van de verschuldigde verkeersbelasting.

De huurder is gehouden steeds de wettelijke verplichte documenten aangaande inschrijving en

verkeersbelasting in de wagen aanwezig te hebben, en de verhuurder is gehouden deze documenten

indien nodig onmiddellijk aan de huurder te bezorgen.

Artikel 13

Staking van betaling in hoofde van de huurder maakt van rechtswege en onmiddellijk een einde aan

de huurovereenkomst en geeft aan JoRut BVBA eveneens het recht de gehuurde goederen

onmiddellijk bij de huurder op te halen. Voorafgaand aan de eventuele aanvraag tot faillissement in

rechte, is de huurder, of zijn gevolmachtigde hoofdelijk gehouden alle noodzakelijke maatregelen te

nemen, opdat de gehuurde goederen onmiddellijk door JoRut BVBA kunnen worden opgehaald. De

huurder is ook steeds verplicht JoRut BVBA onmiddellijk op de hoogte te stellen van staking van

betaling.

Artikel 14

Het voertuig dient op de einddatum van de huur teruggebracht te worden naar de staanplaats van

JoRut BVBA, zijnde op het adres Steenweg op Hoogstraten 92B te 2330 Merksplas.

Het gehuurde dient volledig volgetankt en gereinigd teruggegeven te worden aan JoRut BVBA.

Enig verlet in de teruggave aan JoRut BVBA ingevolge het einde van de huurovereenkomst dient

door de huurder te worden vergoed met de huurprijs van toepassing op het tijdverlet. Eventuele schade

aan derden die door de nalatigheid van de huurder aan zijn teruggaveplicht zou ontstaan, is steeds te

zijnen laste.

Artikel 15

Niet-betaling van de huurprijs op de vastgelegde data, verkeerde behandeling of gebrek aan onderhoud

van de verhuurde goederen, zal de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst tot gevolg hebben
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met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verhuurbedrag, onverminderd de rechten van

de verhuurder op schadevergoeding, zowel voor ontijdige contractbreuk als voor gebeurlijke

beschadiging van de goederen.

Artikel 16

Het zal de verhuurder te allen tijde toegelaten zijn toegang te hebben tot de plaatsen waar de

verhuurde goederen zich bevinden.

Artikel 17

Indien ingevolge een niet-toerekenbare onmogelijkheid JoRut BVBA de gehuurde goederen niet tijdig

of niet kan leveren, zal dit voor de huurder nooit recht geven op enige schadevergoeding. De

vordering van de klant ingeval van eventuele gebrekkige uitvoering door JoRut BVBA is steeds

gelimiteerd tot de bedragen bepaald in de overeenkomst. JoRut BVBA is nooit aansprakelijk voor

enige gevolgschade.

Artikel 18

De huurder zal JoRut BVBA te allen tijde dienen te vrijwaren voor aanspraken van derden ingevolge

foutief gebruik door de huurder van de gehuurde goederen.

De huurder, dan wel de natuurlijke persoon dewelke een huurder/rechtspersoon vertegenwoordigt,

dient minimum de leeftijd van 23 jaar bereikt te hebben, alsook te beschikken over een geldig ID en

rijbewijs. Tevens moet hij zich vergewissen van de nodige vaardigheden tot het besturen van het

gehuurde.

Artikel 19

Op straffe van verval moet elke klacht of elk protest bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en

binnen de acht dagen na uitvoering van de prestatie geschieden, behoudens deze m.b.t. de staat van de

goederen bij ontvangst door de huurder, waarvoor een termijn geldt van 24 uur, zoals hoger bepaald.

Indien binnen deze termijn van acht dagen (resp. 24 uur) geen klacht werd ontvangen, betekent dit dat

alle prestaties naar volle tevredenheid van de opdrachtgever werden uitgevoerd.

Artikel 20

Eventuele klachten ontheffen de opdrachtgever niet van een contante betaling van de geleverde

diensten.

Na betaling van het huurgeld is de reservatie definitief. Bij een annulatie binnen de 48 uur voor

aanvang van de start van de huur, zal er een annulatievergoeding van 20% aangerekend worden. Bij

een annulatie 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.

Elke betaling dient steeds contant te gebeuren op de maatschappelijke zetel van JoRut BVBA, dan wel
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door overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening. De betaalschuld is altijd draagbaar.

Bij gebreke aan betaling kunnen de nog te voeren prestaties zonder voorafgaande ingebrekestelling

geschorst worden, zonder dat de huurder hiervoor aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling.

In geval van niet-betaling binnen de dertig dagen zal van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand, verhoogd met een

forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding gelijk aan 15% per jaar, met een minimum van €124.

Kosten voor het weghalen bij de huurder zijn steeds te zijnen laste.

Artikel 21

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling

Turnhout bevoegd.

Het Belgische recht is steeds van toepassing en dit zowel op betwistingen betreffende geldigheid van

de bepalingen van huidige voorwaarden, als op betwistingen betreffende de naleving ervan.

De huurder tekent voor kennisname op datum van………………….

(+ voor gelezen en goedgekeurd).


