
 

De VERHUURDER geeft het VOERTUIG, dat geïdentificeerd wordt op de voorzijde van huidige overeenkomst aan 
de HUURDER in huur, tegen de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die de HUURDER aanvaardt en waartoe hij 
zich verbindt deze na te leven. De verplichtingen van de HUURDER uit hoofde van deze overeenkomst zijn van 
toepassing op de andere toegelaten bestuurders. Zij zijn solidair gehouden. 
 
I - STAAT VAN HET VOERTUIG – TEN LASTENEMING – BEWAKING & TERUGGAVE 
 
De HUURDER en, in voorkomend geval, de door de VERHUURDER toegelaten bestuurders (maximaal drie) 
leveren aan de VERHUURDER een identiteitsdocument af en een in België geldig rijbewijs: 

 Voor categorie B van het rijbewijs, dienen de HUURDER en de door de VERHUURDER toegelaten 
bestuurders ouder te zijn dan 21 jaar en minstens gedurende één jaar houder te zijn van een 
rijbewijs B. 

 Voor de andere categorieën van het rijbewijs, dienen de HUURDER en de door de VERHUURDER 
toegelaten bestuurders meer dan 25 jaar te zijn en gedurende meer dan twee jaar houder te 
zijn van een rijbewijs B. 

 
De HUURDER erkent dat het VOERTUIG, hem ter beschikking gesteld, in zichtbaar goede staat van werking en 
van carrosserie is, met haar originele accessoires, met uitzondering van eventuele beschadigingen die werden 
opgenomen bij de reeds gekende schades bij vertrek op de voorzijde van huidige overeenkomst,  die  hij  
ondertekent  bij  de  ontvangst  van  het VOERTUIG. De HUURDER ontvangt de bewaking van het VOERTUIG, in 
overeenstemming met artikel 1384, alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek. Hij staat er voor in om het VOERTUIG 
als een goede huisvader te gebruiken, te besturen en te controleren. 
 
Het VOERTUIG moet tijdens de openingsuren terugbezorgd worden aan de VERHUURDER, op de datum die werd 
aangeduid bij de overeenkomst informatie op de voorzijde van huidige overeenkomst. Indien de HUURDER de 
duur van de huur wenst te verlengen en deze datum wenst aan te passen, moet hij de VERHUURDER hiervan op 
de hoogte brengen en voorafgaandelijk zijn akkoord verkrijgen. 
 
Het VOERTUIG moet terugbezorgd worden in dezelfde goede staat van werking en carrosserie als bij diens 
terbeschikkingstelling, met de banden en reservewiel in goede staat. Bij zijn teruggave, maakt het VOERTUIG het 
voorwerp uit van een onderzoek door de VERHUURDER en waarbij de HUURDER hem moet bijstaan. De 
bijkomende schades bij aankomst worden genoteerd en aan de HUURDER voorgelegd ter ondertekening. Bij 
gebreke van teruggave van het VOERTUIG in goede staat, vallen de kosten van de herstelling en eventuele 
schoonmaak ten laste van de HUURDER. 
 
De kosten van het onderhoud van het VOERTUIG zijn inbegrepen in het tarief van de VERHUURDER. Kosten van 
deze aard die door de HUURDER eventueel zouden betaald worden tijdens de duur van verhuur zijn 
terugbetaalbaar, indien zij voorafgaandelijk werden toegestaan door de VERHUURDER en mits voorlegging van 
een voldane factuur. 
 
Het brandstofniveau van het voertuig wordt genoteerd bij vertrek op de voorzijde van huidige overeenkomst. 
Brandstof is niet inbegrepen in de tarieven. Indien het VOERTUIG niet wordt terugbezorgd met dezelfde 
hoeveelheid brandstof als bij vertrek, zal de HUURDER het ontbrekende deel moeten betalen, aan de officiële 
dagprijs, die van toepassing is op het moment van teruggave van het voertuig. 

 
II. – GEBRUIK VAN HET VOERTUIG 
 
Het VOERTUIG mag niet gebruikt worden op een abnormale wijze, met name : 

 buiten de begaanbare wegen; 
 voor bezoldigd vervoer van personen en goederen; 
 voor vervoer van personen van een hoger aantal dan aangegeven op de inschrijvingskaart; 
 voor autowedstrijden of rally’s, evenals voor testritten; 
 voor het aanleren van het autorijden; 
 voor onderverhuring met het doel diensten te verlenen ten bezwarende titel; 
 voor het vervoer van ontvlambare, explosieve, corrosieve, oxidatieve, radioactieve of ioniserende 

materialen, behoudens wanneer het transport betreft van olie, benzine of gelijkaardige producten met 
een beperking van 600 liter. 

 
Het VOERTUIG kan enkel bestuurd worden door de HUURDER of door de toegelaten bestuurders die vermeld 
werden in de Bijzondere Voorwaarden. De HUURDER is jegens de VERHUURDER verantwoordelijk voor elke 
andere bestuurder, passagier of gebruiker van het VOERTUIG, zelfs indien deze geen toestemming had van de 
HUURDER, voor alle schade die bij deze gelegenheid kan toegebracht worden aan het VOERTUIG. De HUURDER 
engageert zich er toe om het VOERTUIG, wanneer er niet mee gereden wordt, met de sleutel af te sluiten, de 
inschrijvingskaart niet in het VOERTUIG te laten, het antidiefstalsysteem te vergrendelen en het alarm aan te 
zetten indien het VOERTUIG hiermee uitgerust is. 
 
Het VOERTUIG kan enkel in de volgende landen gebruikt worden: Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, 
continentaal Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, 
Portugal,  Zweden  en  Zwitserland.   

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET HUREN VAN VOERTUIGEN 
AUTOVERHUUR LIMBURG 



De HUURDER draagt de totaliteit van de kosten, belastingen en boetes die zouden kunnen voortvloeien uit een 
inbreuk,  ter  volledige  ontlasting  van  de  VERHUURDER.  Hij  vergoedt  de  VERHUURDER,  op  diens  eerste 
verzoek,  van  elke  betaling  die  geëist  zou  worden  van  de  VERHUURDER  omwille  van  een  fout  van  de 
HUURDER, en eventueel aangevuld met administratiekosten. 

 
III – PRIJS & BETALING VAN DE HUUR 
 
De aangeduide tarieven zijn geldig in België. De HUURDER kan in geen enkel geval aanspraak maken op een 
cumulatie van voordeeltarieven in één en dezelfde overeenkomst. 
 
De HUURDER betaalt een kilometerbedrag dat berekend wordt aan het tarief dat geldig is voor de categorie van 
het tarief dat toegepast wordt door de VERHUURDER. Indien kan worden aangetoond dat de kilometerteller door 
de HUURDER werd losgekoppeld, zal een forfait van 1.000 km per dag van verhuring worden gefactureerd, 
onverminderd de gerechtelijke vervolging waaraan de HUURDER zichzelf heeft blootgesteld. In geval van niet 
naleving van de uurlimieten die door de Partijen werden overeengekomen en die op huidige overeenkomst 
voorkomen,  omwille  van  redenen  afhankelijk  van  de  HUURDER,  zal  daarentegen  een  forfait  van  een 
“bijkomende dag” aangerekend worden. 
 
Tijdens de duur van de verhuring (waarbij elke begonnen dag verschuldigd is), betaalt de HUURDER eveneens de 
volgende bijdragen: 

 de optie van een vrijstellingsvermindering, inbegrepen in de tarieven van verhuring, indien deze optie 
onderschreven werd; 

 de “Individuele verzekering van de bestuurder” is niet voorzien; 
 de brandstof, meer bepaald, het ontbrekende deel indien het VOERTUIG niet werd terugbezorgd met een 

zelfde hoeveelheid brandstof als bij vertrek; 
 de  kosten  van  de  terugreis,  indien  het  VOERTUIG,  om  redenen  afhankelijk  van  de  wil  van  de 

HUURDER, niet werd terugbezorgd aan het agentschap van vertrek maar werd achtergelaten op een 
andere plaats; 

 alle kosten die het resultaat zijn van een inbreuk op de Wegcode (meer bepaald het wegslepen) of op de 
bepalingen van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering  
inzake  motorvoertuigen,  begaan  door  de  HUURDER of  aan  hem  te wijten: 

 een vergoeding gelijk aan de kosten gedragen door de VERHUURDER voor de herstelling van de schade 
die veroorzaakt werd aan het VOERTUIG ten gevolge van een gebruik dat strijdig is met het gebruik 
omschreven in de onderhavige overeenkomst; 

 de kosten van de diverse kosten en diensten vermeld in onderhavige overeenkomst; 
 alle belastingen op de betalingen vermeld in onderhavige overeenkomst. 

 
Bij de ontvangst van het VOERTUIG, betaalt de HUURDER de prijs van de verhuring, berekend volgens de duur 
van de verhuring vermeld op de voorzijde van onderhavige overeenkomst, vermeerderd met de waarborg. Het 
totaal verschuldigd bedrag wordt, in voorkomend geval, bij de teruggave van het VOERTUIG, aangevuld met de 
bedragen die de HUURDER verschuldigd zou zijn aan de VERHUURDER. 
 
De betaling van de verhuring kan uitgevoerd worden met een kredietkaart, bankkaart, overschrijving of in 
speciën: 

 Er dient een waarborg betaald te worden bij aanvang van het huurcontract. De waarborg zal aan de 
HUURDER worden terugbezorgd per overschrijving na de teruggave van het VOERTUIG door de 
HUURDER aan de VERHUURDER. De VERHUURDER kan evenwel van de aan de HUURDER terug te 
bezorgen waarborg de sommen afhouden, in geval van weigering van deze laatste om de sommen te 
voldoen die aan de VERHUURDER zouden verschuldigd zijn in geval van verlenging van de 

oorspronkelijke duur van de verhuring, overschrijding van het voorziene kilometeraantal, niet aflosbare 
vrijstelling, bijdragen hierboven vermeld, evenals de eventuele kosten van de herstelling van het 
VOERTUIG zoals geviseerd in de artikelen I en V van de huidige overeenkomst, onverminderd eventuele 
juridische stappen die de VERHUURDER zou kunnen ondernemen ten aanzien van de HUURDER teneinde 
de volledige inning van zijn schuldvordering te bekomen, evenals de schade en de interesten. 

 In geval van betaling met kredietkaart, behoudt de VERHUURDER zich het recht voor om, in de 
hypothese dat de HUURDER zou weigeren om de bijkomende sommen te voldoen die hij verschuldigd 
zou zijn ten titel van  huidige  overeenkomst, voormelde sommen onmiddellijk te innen middels de 
informatie van de kredietkaart die door de HUURDER werd meegedeeld bij de ondertekening van de 
overeenkomst. 

 
Elk bedrag is onmiddellijk opeisbaar en wordt, in geval van niet betaling, van rechtswege vermeerderd met een 
interest van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag. 
 
IV – VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 
Het VOERTUIG is door de VERHUURDER in overeenstemming met artikel 2 van de Wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen, verzekerd voor burgerlijke 
aansprakelijkheid. Wanneer er zich een schadegeval voordoet, moet de HUURDER dit binnen een termijn van 
24 uur ter kennis brengen aan de VERHUURDER en hem het aanrijdings-formulier van het auto-ongeval, 
behoorlijk ingevuld en ondertekend door de partijen, overmaken. In geval van een slechte of onvolledige redactie 
van het aanrijdings-formulier, die elk verhaal van de VERHUURDER verhindert tegen de aansprakelijke derde, kan 
de VERHUURDER zich keren tegen de HUURDER en de toegelaten bestuurder die eventueel betrokken zou zijn. 



 
V – SCHADE AAN HET VOERTUIG 
 
Indien de bepalingen van de huidige contractuele voorwaarden nageleefd werden, en met name artikel II, wordt 

de aansprakelijkheid van de HUURDER beperkt onder de voorwaarden hierna vermeld, met dien verstande dat 
eraan  herinnerd  wordt  dat  de  VERHUURDER van  rechtswege  gesubrogeerd  wordt in de rechten van de 
HUURDER bij de uitoefening van verhaal tegen derden. 
 
a) Brand. In geval van brand, moet de HUURDER de VERHUURDER hiervan op de hoogte brengen binnen een 
termijn van maximaal 24 uur. De aansprakelijkheid van de HUURDER wordt beperkt tot een bedrag van de 
vrijstelling van schade zoals aangeduid bij de overeenkomst informatie op de voorzijde van huidige 
overeenkomst. Deze vrijstelling zal hem terugbetaald worden indien het verhaal dat uitgeoefend wordt tegen een 
aansprakelijke derde, slaagt. De HUURDER blijft enkel aansprakelijk voor de gevolgen van de brand aan de kledij 
en vervoerde voorwerpen. 
De HUURDER is gedekt ten belope van het bedrag van de schade veroorzaakt aan het VOERTUIG, onder aftrek 
van de franchise schade, op voorwaarde dat hij aan de VERHUURDER de inschrijvingskaart en de sleutels van het 
VOERTUIG teruggeeft, behoudens hij een geval van overmacht kan inroepen. Bij gebreke daarvan is de HUURDER 
er toe gehouden om, behoudens in geval hij afwezigheid van fout kan bewijzen, de VERHUURDER te vergoeden 
voor zijn schade, naar gemeen recht. 
 
b) Diefstal. In geval van diefstal van het VOERTUIG, is de aansprakelijkheid van de HUURDER beperkt tot het 
bedrag van de vrijstelling voor schade zoals aangeduid bij de overeenkomst informatie op de voorzijde van 
huidige overeenkomst. Dit bedrag zal de HUURDER terugbetaald worden indien het verhaal dat wordt uitgeoefend 
tegen een aansprakelijke derde, slaagt. De HUURDER blijft enkel aansprakelijk voor de gevolgen van de diefstal 
van het VOERTUIG, voor kledij en vervoerde voorwerpen. De HUURDER is gedekt ten belopen van een bedrag 
van de schade veroorzaakt aan het voertuig, onder aftrek van het bedrag van de vrijstelling voor schade, voor 
zover de hierna vermelde voorwaarden nageleefd werden: 

 De HUURDER moet aangifte van de diefstal doen bij de lokale Politie en de VERHUURDER op de hoogte 
brengen, binnen een termijn van maximaal 24 uur na de ontdekking van de diefstal. 

 De HUURDER moet de inschrijvingskaart, de sleutels en de papieren van het VOERTUIG aan de 
VERHUURDER terugbezorgen, evenals een bewijs van de aangifte van de diefstal die gedaan werd bij de 
politieautoriteiten, behoudens hij kan doen blijken van een geval van overmacht. 

 
Bij gebreke van naleving van deze voorwaarden, is de HUURDER verplicht om de VERHUURDER te vergoeden 
naar gemeen recht, behoudens wanneer hij afwezigheid van fout in zijn hoofde kan bewijzen. 
 
c) Ongevallenschade. Bij ongevallenschade aan het VOERTUIG, is de aansprakelijkheid van de HUURDER 
beperkt tot een bedrag van de vrijstelling voor schade zoals vermeld bij de overeenkomst informatie op de 
voorzijde van huidige overeenkomst. Deze vrijstelling zal hem terugbetaald worden indien het verhaal dat wordt 
uitgeoefend tegen de aansprakelijke derde, slaagt. In geval van belangrijke schade veroorzaakt aan de hogere 
delen (dak) of lage delen (chassis) van het VOERTUIG zodat  het  wordt  gedeclasseerd  (totaal  verlies),  kan  de  
boekhoudkundige  waarde  van  het  VOERTUIG gefactureerd worden aan de HUURDER wiens zware fout de 
oorzaak zou zijn van de schade. 
 
Vanaf het ogenblik dat de schade zich voordoet, zelfs gedeeltelijk, moet de HUURDER de VERHUURDER op de 
hoogte brengen binnen een termijn van maximaal 24 uur, op straffe van vergoeding van de VERHUURDER voor 
de schade die hij hierdoor lijdt. De verklaring en of het aanrijdings-formulier moet de omstandigheden, de datum, 
uur en plaats van het schadegeval vermelden, evenals de aard van de schade en, behoudens indien dit 
onmogelijk is en dit behoorlijk kan aangetoond worden, de identificatie van de betrokken voertuigen, de namen 

en de adressen van de betrokken bestuurders en de getuigen, de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen 
en de nummers van de Politie. De HUURDER moet aan deze verklaring een kopie toevoegen van het rapport van 
de Politie dat zou kunnen opgesteld worden naar aanleiding van het schadegeval of, bij gebreke daarvan, aan de 
VERHUURDER de gegevens meedelen van de Politie die is tussengekomen. 
 
De HUURDER dient eveneens het aanrijdings-formulier van het auto-ongeval, behoorlijk ingevuld en ondertekend 
door de partijen, aan de VERHUURDER over te maken. In geval van slechte of onvolledige redactie van het 
aanrijdings-formulier, behoudt de VERHUURDER zich het recht voor om zich tegen de HUURDER en de toegelaten 
bestuurder te keren die eventueel betrokken zou kunnen zijn. 
 
Elke verergering van de schade veroorzaakt door het ongeval, die het onmiddellijke gevolg zou zijn van een fout 
of nalatigheid van de HUURDER, zal onder zijn aansprakelijkheid vallen en hij zal er de kosten van moeten 
dragen. Elke schade veroorzaakt aan het VOERTUIG door het vervoer van goederen, voorwerpen of dieren, valt 
ten laste van de HUURDER. 
 
VI – VERMINDERING VAN VRIJSTELLING 
De HUURDER kan de optie « vermindering van vrijstelling » onderschrijven bij aanvang van het huurcontract. In 
dat geval zal de aansprakelijkheid van de HUURDER, bij schade zonder geïdentificeerde derden, in geval van 
brand, verdwijning van elementen van het VOERTUIG, of van een ongeluk waarvoor hij aansprakelijk is, beperkt 
worden tot een bedrag van de verminderde vrijstelling zoals aangegeven bij de overeenkomst informatie op de 
voorzijde van huidige overeenkomst: 

 In geval van diefstal van het VOERTUIG, zal de aansprakelijkheid van de HUURDER beperkt worden tot 
het bedrag van de verminderde  vrijstelling zoals vermeld bij de overeenkomst informatie op de 



voorzijde van huidige overeenkomst. Dit bedrag zal aan de HUURDER terugbetaald worden indien het 
verhaal dat uitgeoefend werd tegen de aansprakelijke derde, slaagt. 

 In geval van een ongeval waarvan de HUURDER de aansprakelijkheid deelt met een geïdentificeerde 
derde, zal het bedrag blijvend gedragen worden door de HUURDER in verhouding tot zijn 

aansprakelijkheid. 
 
De optie “Vermindering van vrijstelling” is niet inbegrepen in de tarieven die voorgesteld worden aan het cliënteel 
en zal dus deel uitmaken van een supplementaire kost voor de klant. 
 
VII – VERVAL 
 
De HUURDER en de door de VERHUURDER toegelaten bestuurders worden  vervallen verklaard van hun rechten 
en garanties waar zij van genieten uit hoofde van huidige overeenkomst, in de volgende hypothesen: 

 besturen van het VOERTUIG onder invloed van alcohol of drugs; 
 schade ondergaan in de hoedanigheid van personen die reeds voorheen permanent en volledig invalide 

waren, of in de hoedanigheid van professionelen van herstellingen, verkoop of controle in de 
automobielsector; 

 de HUURDER of de door de VERHUURDER toegelaten bestuurders hebben de vereiste leeftijd nog niet 
bereikt of bezitten geen geldige certificaten, vereist onder de geldende reglementering om het 
VOERTUIG te besturen; 

 schadegeval veroorzaakt door een buitenlandse oorlog, burgeroorlog, oproer of volksopstand, 
terroristische aanslag of sabotage, schade die de aansprakelijkheid van een uitbater van nucleaire 
installatie met zich meebrengt. 

 
VIII – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 
 
De VERHUURDER heeft het recht om de huidige overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder 
voorafgaandelijke ingebrekestelling noch rechterlijke tussenkomst, te ontbinden en de onmiddellijke teruggave 
van het VOERTUIG te eisen, onverminderd vergoeding van zijn schade (en meer in het bijzonder zijn gebrek om 
te winnen), in de volgende gevallen: 

 indien de HUURDER zijn verplichtingen tot betaling, het goed gebruik of de teruggave niet nakomt,  of 
indien de HUURDER zich in een situatie bevindt waarin hij gevaar loopt zijn verplichtingen niet meer te 
kunnen nakomen (met name: staking van betaling of faillissement, verzoek tot uitstel van betaling, 
beslag, ….); 

 indien de HUURDER komt te overlijden; 
 indien de HUURDER zijn domicilie of maatschappelijke woonplaats naar het buitenland verplaatst. 

 
De HUURDER doet al het nodige om de VERHUURDER onverwijld in het bezit te stellen van het VOERTUIG. De 
VERHUURDER kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die de HUURDER zou kunnen oplopen bij 
de onmiddellijke ontbinding in zijn nadeel van huidige overeenkomst. 
 
De HUURDER erkent het bestaan van een band van verknochtheid tussen de onderhavige overeenkomst en elke 
andere overeenkomst van verhuur die werd afgesloten tussen hem en de VERHUURDER. Omwille van deze 
verknochtheid, kan een gebrek, opgeworpen in een overeenkomst van verhuring, ingeroepen worden ter staving 
van de contractuele sancties aangewend in een andere overeenkomst van verhuring. 
 
IX – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
 
De gegevens met een persoonlijk karakter die verkregen worden naar aanleiding van de huidige overeenkomst 

zijn bestemd voor het cliënteelbeheer en de direct marketing van Autoverhuur Limburg / Paesmans Autogroep, 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 2. Elke persoon die zijn identiteit 
kan aantonen heeft recht op toegang en rechtzetting van de persoonsgegevens van de betrokken persoon. De 
persoon kan zich eveneens, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de behandeling ervan met een direct 
marketing doeleinde. 
 
X – JURISDICTIE 
 
Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische Recht. Elk geschil met betrekking tot de 
interpretatie,  de  geldigheid  of  de  uitvoering  van  onderhavige  overeenkomst  valt  onder  de  exclusieve 
bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de 
VERHUURDER, zonder afbreuk te doen aan het recht van de HUURDER, wanneer het een consument betreft, om 
de VERHUURDER te dagvaarden voor de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement van zijn woonplaats. 

 


