
Huurvoorwaarden/ voorbeeld van huurcontract   
   
0468 / 08 55 78  info@joverma.be          BE 0798 485 390  
   
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:   

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst tussen Joverma, Rennevoordestraat 

15 te 8800 Roeselare, gekend als verhuurder en tussen     ...      gekend als huurder.   
   
 De huurder aanvaardt deze voorwaarden door ondertekening van het contract.    
   
Wordt volgende overeengekomen:   

De verhuurder verhuurt een vrachtwagen Daf cf met laadkraan en containersysteem met container 

met zijborden van 5.5 x 2.5m    

Vrachtwagen: Daf CF   

Chassis nr: XRLAS85MC0E949450(01)   

Km stand:  21216348 km   

Brandstofniveau: 100 %vol   

Ad bleu niveau: 100% vol   

Staat: zindelijke staat normale gebruiksschade,   

Tarief: 0000 €/maand, 0.00 €/gereden km incl obu tol, huur container 000 €/mnd  prijzen ex btw                                      

Termijn: vanaf vrijdag 00/00/2020  tot 00/00/2020. Met mogelijkheid om te verlengen.                                                       

Afhaling van vrachtwagen en terug afleveren op adres Nijverheidslaan 5 te 8880 Ledegem.   

Wordt opgehaald op 00/00        

Een bedrag van  00000 € als provisie/waarborg  dient te worden overgemaakt voor aanvang van de 

huurperiode. Dit totale bedrag wordt als zekerheid ter dekking gesteld van o.m. de huur, de 

naderhand te betalen gereden kilometers, het risico op minwaarde van de wagen door veroorzaakte 

schade, ,… kortom gelijke welke kost die de huurder nog aan de verhuurder zou verschuldigd zijn 

tijdens en na afloop van huidige en andere huurovereenkomsten tussen partijen lopende.     
   

   

1. Aflevering en teruggave:   

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde voertuig in dezelfde staat terug te geven aan de Verhuurder 

op de plaats en de datum die in de overeenkomst bovenvermeld zijn genoemd, tezamen met alle 

documenten en toebehoren. Voertuig wordt in goede en werkende staat afgeleverd. Bij teruggave na 

elke huurperiode dient het voertuig in de zelfde staat te worden terug gebracht. Alle schade, kapotte of 

niet werkende delen dienen te worden hersteld door of op kosten van de huurder.    

2.1 Schade, verlies en diefstal:   

Indien het voertuig of enig onderdeel daarvan tijdens de huurperiode beschadigd wordt, verloren gaat of 

gestolen wordt, is Huurder voor de daaruit voor Verhuurder voortvloeiende schade en kosten 

aansprakelijk. Platte of kapotte banden zijn ten laste van de huurder. Deze aansprakelijkheid is 

overeenkomstig de navolgende bepalingen beperkt:   

a. Huurder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van het voertuig bij natuurrampen.   

b. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem veroorzaakt zijn.   

c. De huurder neemt voldoende maatregelen ter bescherming van het voertuig tegen diefstal.   

d. Ingeval van opzet of grove schuld van Huurder of bestuurder, alsmede geval Huurder of bestuurder 

niet heeft voldaan aan enige verplichting uit deze huurovereenkomst waardoor het risico van het 

plaatsvinden van de desbetreffende schadegebeurtenis wordt vergroot, is Huurder onverkort 

aansprakelijk voor alle schade en kosten jegens Verhuurder, zonder dat enige beperking van deze 

aansprakelijkheid ingevolge de vorenstaande leden van toepassing is.   

2.2 Ongevallen inzittenden.   

De bestuurder en 1 medereiziger, net zoals het aantal zitplaatsen in de vrachtwagen, zijn verzekerd.   

3. Kosten en tarieven:   

3.1 Huurder is de volgende bijdragen aan Verhuurder verschuldigd:   

a. Het tarief voor de huurtijd, zoals afgesproken in de overeenkomst.   



b. Alle bijkomende kosten voor brandstof, tolwegen, verkeersboetes, dekking eigen cascorisico, 

diefstaldekking, servicetoeslag en/of alle andere extra kosten voor zover van toepassing, zijn ten laste 

van de huurder.    

3.2 Alle boetes, schade als gevolg van verbeurdverklaring, gerechtskosten en andere kosten die 

ingevolge wettelijk voorschrift ten laste van verhuurder worden gebracht en die betrekking 

hebben op het gebruik van het voertuig door huurder komen voor rekening van huurder. 

Onverminderd het bepaalde in dit artikel blijft huurder of ieder ander die het aangaat volledig 

aansprakelijk tegenover derden voor onrechtmatige gedragingen.   

3.3 Alle bedragen worden huurder in rekening gebracht onder voorbehoud van latere.   

4. Exoneratie   

Verhuurder is niet aansprakelijk voor:   

schade van huurder, door een gebrek of defect van het voertuig. a. Bedrijfsschade 

van huurder, door welke oorzaken dan ook.   

b. Zaakschade, vervolgschade, immateriële schade en/of ongemakken van huurder of derden ten  

gevolge van een vertraging in de aflevering of defecten aan het voertuig.   

5. Vrijwaring   

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart huurder in het bezit te zijn van alle 

vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik dat hij voornemens is van het op deze 

huurovereenkomst vermelde voertuig, het gewicht en het laadvermogen, daarvan mede in aanmerking 

genomen te maken, terwijl hij verhuurder vrijwaart voor en volledig schadeloos stelt ter zake van elke 

overheidsmaatregel, boeten en andere straffen, aan de verhuurder opgelegd terzake van gebruik van het 

voertuig zonder de daarvoor benodigde vergunningen en/of ontheffingen.   

6. Voorwaarden voor het gebruik:   

6.1 Huurder is verplicht het voertuig zorgvuldig te behandelen en te gebruiken, de sleutels van het 

voertuig in zijn bezit te houden. Huurder zal in het bijzonder het voertuig niet op een van de volgende 

wijzen gebruiken of laten gebruiken:   

a. Tot het slepen van aanhangwagen van mtm > 750 kg.   

b. Tot het duwen of slepen van enig ander voertuig, aanhanger of ander object.   

c. In snelheidswedstrijden, testritten of andere wedstrijden.   

d. Indien huurder of andere bestuurder van het voertuig verkeert onder invloed van alcoholhoudende 

drank, drugs, narcotica of enig ander middel, dat zijn bewustzijn of reactievermogen nadelig kan 

beïnvloeden.   

e. In strijd met enige verkeersregel of ander wettelijk voorschrift.   

f. Door enige andere persoon dan de huurder zelf, behoudens indien zodanige persoon tevoren in de 

huurovereenkomst is genoemd en is goedgekeurd door verhuurder op de daarvoor aangewezen plaats 

op de eerste pagina van deze huurovereenkomst.   

g. In die landen waar blijkens de huurder ter hand gestelde groene kaart geen verzekeringsdekking 

bestaat.   

h. Op voor vliegtuigen bestemd luchthaventerrein.   

6.2 Het is huurder niet toegestaan in het voertuig honden te vervoeren. Bij overtreding van 

dit verbond verbeurt huurder aan verhuurder een boete van €250,00 euro onverminderd de 

verplichting van huurder de volledige kosten van herstel en reiniging van het interieur van de 

auto te voldoen indien deze kosten meer bedragen.   

6.3 Indien en voor zover huurder een "rookvrij" voertuig ter beschikking is gesteld, is het 

huurder, bestuurder noch passagiers toegestaan in het voertuig te roken. Huurder verbeurt 

jegens verhuurder een boete van €250,00 euro voor de overtreding van dit verbod, 

onverminderd het recht van verhuurder de werkelijke schade ten gevolge van de overtreding 

van dit verbod te vorderen.   

7 Verzekering   

7.1 W.A. dekking tot een bedrag van € 1.500.000 per schadegebeurtenis.   

Bij een schade, veroorzaakt door eigen schuld, geldt en eigen risico van € 1500 per schadegebeurtenis.  

Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder c.q. bestuurder, is volledig voor 

eigen risico. Dit voor schade ontstaan door:    

doordat de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs; de rijbevoegdheid van de bestuurder 

ontzegd is; bestuurder zodanig onder invloed van alcohol, medicijnen etc. verkeert dat deze niet in staat 

moet worden geacht de huurauto naar behoren te besturen; schade, ontstaan door het niet regelmatig 

controleren van olie- en koelvloeistofpeil; het verbreken van de verzegeling van de begrenzer, km-teller 

en/of onjuiste bediening van het voertuig.   

Dergelijke  wordt volledig op huurder verhaalt.   

Het Eigen Risico geldt tevens bij bandenschade en/of ruitbreuk.   

'Bovenhoofdse Schade' komt altijd voor rekening van huurder c.q. bestuurder.  schade ontstaan door 

overschrijding van het toegestane laadvermogen of een overschrijding van de maximale belasting van 

de hydraulische installatie (laadkraan en kipper)  is ook voor het ‘Eigen Risico’.   



8. Rechtsgeldigheid   

Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige 

bepalingen niet aan. In zodanig geval zal het desbetreffende beding worden vervangen door een beding 

dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.   

9. Ongevallen en diefstal   

Ongevallen met of diefstal van het voertuig tijdens de huurperiode dienen onmiddellijk gemeld te 

worden aan de politie en aan verhuurder. Een ongevalsformulier dient terstond te worden ingevuld. 

Aanspraken van derden mogen door huurder niet zelfstandig worden erkend. De gegevens van getuigen 

ene andere voertuigen die bij het ongeval betrokken zijn dienen zoveel mogelijk te worden genoteerd.  

Huurder is verplicht alle medewerking te verlenen aan verhuurder en haar verzekeraars voor het 

onderzoek en mogelijke juridische procedures als gevolg van het ongeval.   

10. Geschillen   

Alle geschillen in deze overeenkomst zullen indien zij tot de competentie van de rechtbank behoren bij 

uitsluiting berecht worden door de arrondissementsrechtbank van Ieper.   

11. Betalingsplicht   

Ingeval de huurder en ondertekenaar van deze huurovereenkomst niet dezelfde persoon zijn, is de 

ondertekenaar naast de huurder hoofdelijk aansprakelijk ingevolge deze huurovereenkomst aan 

verhuurder verschuldigde bedragen. Indien de huurovereenkomst door huurder wordt aangegaan voor 

(gedeeltelijke)rekening van een derde, laat dat onverminderd huurders hoofdelijke aansprakelijkheid 

voor al de ingevolge deze huurovereenkomst aan verhuurder verschuldigde bedragen. Huurder dient ten 

alle tijden de borg vooraf te voldoen.   

12. Werking van de vrachtwagen en zijn opbouw   

Bij afhaling wordt door de verhuurder een korte scholing voorzien ivm de werking van de vrachtwagen, 

de kraan en kipper of containersysteem. Zo kan er veilig met het voertuig en zijn componenten  worden 

gewerkt. De huurder verklaart dat hij wettelijk in orde is met rijbewijs, chauffeurskaart,…… om het 

voertuig te besturen en handelingen uit te voeren.    

13. Gebruik de kraan:    

De kraan wordt door ons 3 maandelijks gekeurd zonder hijstoebehoren. Wanneer de huurder de kraan 

gebruikt dient hij gekeurd hijsmateriaal te gebruiken.    

14 Gebruik hijsmaterialen:   

Wij leveren geen hijsmaterieel bij de kraan/vrachtwagen. De huurder dient te alle tijde gekeurde 

hijsmaterialen te gebruiken wanneer deze met onze kranen werkt. Wij kunnen niet verantwoordelijk 

gesteld worden indien de huurder dit verzuimt.   

   

Opgemaakt te Moorslede op                    in 2 exemplaren.   

   

Voor akkoord:   

De verhuurder                                                             De huurder of zijn aangestelde   

   

   

   

   

   

   

Inventaris van het voertuig:   

Het gehuurde toestel voldoet aan alle technische eisen en bevat een groene keuringskaart. Kraan 

werd door OCB gekeurd. Op datum van aflevering voldoet het voertuig aan al deze eisen. Dwz,  

alle lichten, lampen, reflectoren, richtingsaanwijzers, glas, spiegels,  ramen, zijn volledig en 

onbeschadigd. Banden hebben 70 tot 90% loopvlakdiepte en voltallig, alle carrosserie onderdelen 

zijn voltallig en gaaf, krik, driehoek, fluogesje zijn aanwezig in het voertuig. Tevens voldoende 

papier voor afdruk tachograag. Foto’s zijn gemaakt van het voertuig voor aflevering.   

Het voertuig omvat volgende specifieke aanbelangen: dak zonnespoiler op cabine, vrachtwagen is 

uitgerust met pto en laadkraan met een hijshaak, containersysteem met plateau container 5.5 m..    

Bij aflevering zijn volgende zaken opgemerkt: Er is normale gebruiksschade. Fietsbescherming 

heeft deuk. Er zijn foto’s gemaakt ter bevestiging.   

De huurder is verantwoordelijk om het gehuurde toestel te gebruiken als “ een goede huisvader”. 

Dwz dat deze dagelijks alle peilen van olie, ook hydraulische, koelvloeistof,… controleert en zo 

nodig de niveaus bijvult of de nodige vervangingen uitvoert voor bv lichten ed.  De bestuurder 

neemt geen onnodige risico’s met het voertuig zodat kans op breuken aan het voertuig of voor 



eigen gevaar of van de omstaanders moet gevreesd worden. De bestuurder houdt het voertuig net 

en rein. Indien wordt gerookt in de cabine van het voertuig, zijn wij genoodzaakt om na afloop van 

de huurperiode deze integraal te laten diep reinigen. Dit brengt een kostprijs met zicht mee van € 

250 ex btw. Opgelet: bij verlies of schade aan radiosturing van kraan dient deze te worden 

vervangen: kostprijs van minimum € 5000 ex btw,  huurder en verhuurder hebben kennis 

genomen van de inventaris van het voertuig.   

De verhuurder                                                              De huurder of zijn aangestelde   


