
Versie 1 – 15/06/2021 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR KORTE TERMIJN 

De huurder aanvaardt onderstaande voorwaarden m.b.t.: 

1. DATUM EN DUUR VAN HET CONTRACT.  
De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in het bijhorende Huurcontract bepaald. Zij vangt aan op 
de dag van de werkelijke terbeschikkingstelling van het voertuig. Eventuele verlenging(en) moeten door beide 
partijen ondertekend worden en als bijlage gevoegd worden aan het Huurcontract. In geen enkel geval zal de 
huurder stilzwijgend vernieuwing kunnen inroepen.  
 
2. TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE VOERTUIGEN.  
a) De modaliteiten van de bestelbon betreffende leveringstermijn, merk, model, kleur en dergelijke zijn enkel 

bij benadering gegeven en kunnen geen reden vormen voor het verbreken van het Huurcontract, noch voor 
het bekomen van een schadevergoeding. Ook het ontbreken van enige bestelde optie kan geen aanleiding 
geven tot verbreking en/of schadevergoeding.  

b) De voertuigen worden ter beschikking gesteld van de huurder op het adres zoals vermeld in het 
Huurcontract.  

c) Boorddocumenten: de voertuigen zijn voorzien van alle officiële documenten, zoals vereist door de van 
toepassing zijnde wetgeving en reglementering.  

d) Staat van het voertuig bij inontvangstname: het voertuig wordt afgegeven in perfecte staat zowel wat 
koetswerk, motor als binnenruimte betreft, zonder uiterlijke schade. Elk zichtbaar gebrek zal op het ogenblik 
van de inontvangstneming aan Van Mossel Autolease gemeld worden. Het voertuig is voorzien van een 
volledige uitrusting en van alle wettelijk voorziene bijbehoren, alsook met een volle brandstoftank of een 
volledig opgeladen accupakket.  

e) Eventuele klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn en in ieder geval te worden gedaan binnen de 7 
dagen na de levering bij aangetekend schrijven; klachten geven geen recht op betalingsuitstel. 

f) De huurder kan kosteloos afzien van de huur mits schriftelijke kennisgeving aan de verhuurder ten laatste 5 
dagen voorafgaandelijk aan de voorziene datum waarop het voertuig ter beschikking wordt gesteld. Iedere 
afzegging na deze termijn geeft aanleiding tot het aanrekenen van een administratiekost.  

 
3. HUURPRIJS.  
3.1 Voor de huur van het voertuig wordt een huurprijs aangerekend zoals bepaald is in het bijhorende 
Huurcontract  
3.2 In de huurprijs zit inbegrepen: gebruik van het voertuig, verzekeringen/Dienst Provisie Eigen schade, 
onderhoud.  
3.3 Niet inbegrepen in de huurprijs en aldus ten laste van de huurder: brandstof, de boetes/minnelijke 
schikkingen/retributies, parkeerkosten, kosten (o.m. gerechtelijke/advocatenkosten) die vanwege de 
verhuurder gevorderd worden als eigenaar van het voertuig opgelopen gedurende de huurtijd en voor zover niet 
te wijten aan een fout van de verhuurder.  
 
4. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG.  
4.1. De huurder verbindt er zich toe:  
a) Het voertuig te gebruiken als een goed huisvader en voor het gebruik waartoe het bestemd werd:  

- aldus is het verboden in het voertuig goederen te laden die schade kunnen aanbrengen, hetzij door de 
aard van de goederen, hetzij door zijn verpakking of zijn vasthechting;  

- de huurder verbindt er zich toe geen goederen te laden of te vervoeren die gevaarlijk zijn of 
gereglementeerd door de wegenadministratie;  

- de huurder gebruikt het voertuig niet om passagiers of goederen te vervoeren tegen vergoeding, om 
een ander voertuig, caravan of ander voorwerp te duwen of trekken, om deel te nemen aan races, 
rally’s, testen of andere wedstrijden, om rijles te geven;  

- de huurder verbindt zich ertoe het algemeen rookverbod in het voertuig te respecteren.  
b) Geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, beladen boven het toegelaten 

totaalgewicht, slepen met kabels of stangen.  
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c) Geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen.  
d) Geen enkele publiciteit mag op het voertuig worden aangebracht, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen 

overeengekomen.  
e) Het voertuig niet onder te verhuren, het niet af te staan ten bezwarende titel of het niet te gebruiken voor 

openbaar transport of het in pand te geven.  
4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en mits schriftelijke bevestiging door de verhuurder, mag de 
huurder de landsgrenzen niet overschrijden zodat gebruik van het voertuig in het buitenland aldus niet 
toegelaten is.  
4.3. Elke inbreuk op artikel 4.1 of 4.2 zal aanleiding geven tot de betaling van de schade door de huurder, 
verhoogd met de wettelijke intresten.  
4.4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan de huurder of derden door 
het gebruik van de wagen, of door de technische stoornissen veroorzaakt door de huurder zelf. 
 
5. HET BESTUREN VAN HET VOERTUIG.  
a) De huurder dient zich te houden aan de toepasselijke wetten en reglementen die gelden voor gebruik van 

de openbare weg en het wegverkeer. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor alle inbreuken gepleegd 
tijdens de verhuurperiode. Boetes in de ruimste zin van het woord, minnelijke schikkingen, retributies, 
belastingen en dergelijke meer ten gevolge van inbreuken gepleegd tijdens de verhuurperiode zullen worden 
doorgestuurd en/of doorgerekend, verhoogd met een administratieve kost.  

b) Tenzij schriftelijke toestemming van de verhuurder wordt het voertuig uitsluitend bestuurd door de huurder 
zelf.   

c) Elke bestuurder moet minstens de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. 
d) Elke bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig en permanent rijbewijs, sedert een volledig jaar zoals 

vereist voor dit type voertuig. De Huurder bezorgt kopie van het rijbewijs van de bestuurder aan de 
Verhuurder. De Huurder is te allen tijde verantwoordelijk in het geval dat de bestuurder niet (langer) 
beschikt over een (geldig) rijbewijs en vrijwaart zonodig de Verhuurder voor alle daaruit voortvloeiende 
kosten (vb. inbeslagname voertuig, boetes, stallingskosten, logistieke kosten, enz.).  

 
6. ONDERHOUD/HERSTELLING VAN HET VOERTUIG.  
Het is de huurder verboden om zonder samenspraak met de verhuurder gelijk welke 
onderhoudsbehandeling/herstelling te (laten) verrichten. Hoe dan ook dienen de onderhoudsbeurten en 
herstellingen verplicht en zonder uitzondering te gebeuren door een erkend dealer. Elke 
onderhoudsbeurt/herstelling uitgevoerd zonder de toestemming van de verhuurder kan hem niet aangerekend 
worden. Ingeval lange ritten voorzien worden, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan te verwittigen en 
eventueel speciale instructies na te leven. Elke inbreuk op dit artikel zal aanleiding geven tot de betaling van de 
schade door de huurder, verhoogd met de wettelijke intresten. De huurder zal onmiddellijk eventuele defecten 
of gebreken ter kennis van de verhuurder brengen.  
 
7. VERZEKERINGEN/DIENST PROVISIE EIGEN SCHADE  
7.1 Voor het voertuig is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voorzien. De van toepassing zijnde 
verzekeringspolis(sen) worden na afspraak ter beschikking gesteld voor inzage op de maatschappelijke zetel van 
de verhuurder. Het risico inzake diefstal, brand en materiële schade wordt ten laste genomen door de Dienst 
Provisie Eigen Schade van de Verhuurder. De voorwaarden inzake de dienst Provisie Eigen Schade zijn terug te 
vinden op de website van de verhuurder en binden de huurder/bestuurder.  
De huurder is in geval van door hem toegebrachte schade aan de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot 
de in het verhuurcontract vermelde vrijstelling (het eigen risico). Bij het plaatsvinden van/vaststelling van een 
schadegeval is de vrijstelling onmiddellijk eisbaar van de huurder.  
7.2 Volgende schade is in ieder geval niet gedekt door de Dienst Provisie Eigen Schade: 
a) Schade aan het dak van het voertuig ingevolge o.m. aanrakingen met ingangspoorten, takken van bomen, 

zolderingen, uithangborden, verlichting en/of schade door de lading; 
b) Schade onderaan het voertuig (door wagensporen, verzakkingen in het wegdek, werven); 
c) Schade die voortkomt uit een grote fout of grove nalatigheid van de huurder en/of andere bestuurder (bv; 

rijden onder invloed van alcohol of drugs) 
d) Schade die opzettelijk werd aangebracht (fraude) door de huurder en/of een andere bestuurder 
e) Schade aan de goederen die de huurder vervoert 
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f) Schoonmaakkosten (intern/extern) van het voertuig 
De huurder is volledig en zonder enige beperking aansprakelijk voor deze schade. De verhuurder kan in dit geval 
de gehele financiële schade die zij lijdt aan de huurder aanrekenen. 

 
8. ONGEVALLEN.  
In geval van ongevallen, met inbegrip van diefstal, brand of glasbreuk, moet de huurder/ de aangestelden van 
de huurder : 
a) in elk geval de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen;  
b) zo mogelijk getuigenissen verzamelen;  
c) in geen geval een erkenning van aansprakelijkheid voor het ongeval ondertekenen;  
d) binnen de 24 uren aan de verhuurder een geschreven en gedetailleerde verklaring over het ongeval 

overmaken;  
e) melding maken van het ongeval aan de politie;  
f) een ongevalsaangifte opstellen en aan de verhuurder bezorgen, alsmede alle gegevens die belang hebben 

voor de juridische afwikkeling van het ongeval (bv. tussenkomst van deskundigen of geneesheren, namen 
van gewonden, namen van getuigen).  

g) De huurder verbindt er zich toe om zijn samenwerking te verlenen aan de verhuurder of de verzekeraars van 
de verhuurder in geval van onderzoek of juridische procedure.  

 
9. DIEFSTAL.  
Van zodra een diefstal wordt vastgesteld, moet hiervan een verklaring afgelegd worden bij de bevoegde 
politiediensten van de plaats van de diefstal en moet de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden 
gebracht.  
 
10. VERVANGING - STILSTAND VAN HET VOERTUIG.  
a) De verhuurder heeft op elk ogenblik het recht het voertuig te vervangen door een ander voertuig van 

hetzelfde type, zonder verantwoording voor zijn beslissing.  
b) In geval van gedwongen stilstand van het voertuig om redenen van herstelling of pech, kan van de 

verhuurder geen vergoeding geëist worden om welke reden ook.  
c) Elke dag gedwongen stilstand wegens pech of herstelling zal afgetrokken worden van het totaal 

verschuldigde bedrag, voor zover geen vervangingsvoertuig ter beschikking van de huurder werd gesteld.  
 

11. FACTUUR - BETALING.  
Voor een huurperiode van minder dan 1 maand wordt de factuur voor de huur van het voertuig opgesteld aan 
het einde van de huurperiode. Voor een huurperiode van 1 maand of langer is de huurprijs per maand betaalbaar, 
aan het einde van elke maand. De huurprijs is betaalbaar conform de vermeldingen op de factuur.  
In geval van laattijdige betaling zal de huurder op het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf vervaldatum tot datum van 
algehele betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de niet of laattijdig betaalde bedragen, 
met een minimum van 150,00 euro. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van de verhuurder om de 
werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen. Daarenboven zullen alle schuldvorderingen  onmiddellijk 
opeisbaar worden en kunnen nog uit te voeren verbintenissen opgeschort en toekomstige overeenkomsten 
verbroken worden. 
Factuurprotest dient te worden gedaan bij aangetekend schrijven binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, 
waarna deze geachte wordt aanvaard te zijn.  
 
12. TERUGGAVE VAN HET VOERTUIG.  
Behalve schriftelijke, uitdrukkelijke afwijking, verbindt de huurder zich er toe om aan het einde van 
huurtermijn/op de datum zoals aangegeven in het bijhorende Huurcontract het gehuurde voertuig terug te 
brengen op de plaats waar het voertuig ter beschikking gesteld werd van de huurder. Indien het voertuig op een 
andere plaats wordt achtergelaten, zal de verhuurder de kosten voor het transport van het voertuig doorrekenen 
aan de huurder. In dit geval blijft de huurder verantwoordelijk voor elk verlies, elke beschadiging, diefstal of 
verduistering tot op het moment dat de verhuurder het voertuig ophaalt. Huurgelden zijn verschuldigd tot het 
ogenblik dat de verhuurder opnieuw bezit neemt van het voertuig.  
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De verhuurder heeft steeds het recht het voertuig op elk ogenblik en op elke plaats waar dit zich bevindt terug 
te vorderen. De kosten veroorzaakt in dergelijke omstandigheden en de kosten die voortvloeien uit eventuele 
vervolging, vallen integraal ten lasten van de huurder. 
De huurder die nalaat het voertuig terug te brengen bij de afloop van het contract stelt zich bloot aan burgerlijke 
en strafrechtelijke vervolgingen.  
De huurder verbindt zich er toe het voertuig in dezelfde perfecte staat terug te bezorgen als bij de 
inontvangstneming. De verhuurder is gerechtigd de kosten van herstelling in verband met niet gemelde schades 
en/of onzorgvuldig beheer, welke worden vastgesteld bij inlevering van het voertuig aan het einde van het 
Huurcontract, integraal aan de huurder aan te rekenen. Voor zover mogelijk wordt een tegensprekelijk proces-
verbaal van teruggave opgemaakt tussen enerzijds de huurder en anderzijds de door de verhuurder aangewezen 
deskundige. Bij afwezigheid van de huurder of van zijn vertegenwoordiger, of bij afwezigheid van de verhuurder 
zal het proces-verbaal van teruggave worden opgemaakt door de verhuurder zodra het voertuig weer in haar 
bezit is, waarna het proces-verbaal aan de huurder toegestuurd wordt. Indien de huurder niet binnen de 5 
werkdagen na ontvangst van het proces-verbaal schriftelijk protest uit, wordt hij geacht de conclusie van de 
Verhuurder als bindend en onherroepelijk te aanvaarden. In dit geval wordt de vaststelling geacht op 
tegensprekelijke wijze te hebben plaatsgevonden. In geval van betwisting omtrent de vaststellingen van de 
verhuurder en/of haar deskundige heeft de Huurder het recht om op eigen kosten een tegenexpertise te laten 
uitvoeren. Indien op grond hiervan geen akkoord kan worden bereikt, zal de bijstand van een derde 
onafhankelijke deskundige worden ingeroepen, wiens beslissing bindend is voor partijen. De honoraria van deze 
onafhankelijk deskundige vallen ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. In geen enkel geval kan 
een voorlopig proces-verbaal opgemaakt door een erkende concessiehouder of door de takeldienst dienen als 
tegensprekelijk proces-verbaal.   
 
13. ONTBINDING HUUR WEGENS WANPRESTATIE 
Indien één van de partijen een inbreuk pleegt op één van de bepalingen van het Huurcontract/de Algemene 
Voorwaarden, heeft de andere partij het recht het Huurcontract onmiddellijk zonder enige vergoeding en zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de in het gebreke blijvende partij, indien de in gebreke blijvende 
partij geen einde stelt aan de inbreuk binnen een termijn van 7 dagen na een ingebrekestelling die de 
vastgestelde inbreuk omschrijft en die per aangetekende brief aan de andere partij wordt toegezonden. De 
termijn van 7 dagen gaat in vanaf de poststempel van de ingebrekestelling. Indien dezelfde partij eenzelfde 
inbreuk pleegt binnen de drie maanden ná het verstrijken van hogervermelde periode van 7 dagen, kan de 
andere partij het Huurcontract alsnog ontbinden conform het voornoemde, evenwel zonder bijkomende 
ingebrekestelling en zonder de mogelijkheid voor de in gebreke blijvende partij tot herstel van de inbreuk.  
In volgende gevallen is de verhuurder in ieder geval gerechtigd om het huurcontract zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden lastens de huurder, waarbij de kosten hiervan voor rekening van de huurder zijn:   

- in geval van niet(-tijdige) betaling van twee Huurtermijnen door de huurder.  
- in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, gerechtelijk reorganisatie akkoord, staking van 

betalingen en/of verzoek om uitstel van betaling; in geval van het ontstaan van samenloop van 
schuldeisers; in geval van overlijden, ontbinding, invereffeningstelling van de huurder; 

- in geval van verbreking, schorsing of nietigverklaring door de huurder of de verzekeringsmaatschappij 
van de verzekeringspolis die de risico’s met betrekking tot het voertuig dekt, tenzij deze te wijten is aan 
de verhuurder;  

- in geval van vordering van het voertuig van overheidswege; in geval van inbeslagname van het voertuig;  
- in geval de huurder tot boedelafstand overgaat, zijn professionele activiteiten geheel of gedeeltelijk 

stopzet, deze Algemene voorwaarden of een Huurcontract overdraagt, of naar een ander land verhuist;  
- in geval de huurder een voertuig gebruikt of laat gebruiken voor een ander doel dan waartoe het 

voertuig bestemd is;  
De huurder is in voormelde gevallen een ontbindingsvergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 500,00 EUR. 
De ontbindingsvergoeding is onmiddellijk opeisbaar en bij niet-betaling ervan binnen 7 dagen na kennisgeving 
van het bedrag is de huurder een verwijlsintrest van 1% per maand verschuldigd vanaf de opeisbaarheid tot op 
datum van algehele betaling.   
In voormelde gevallen heeft de verhuurder het recht om het voertuig met alle rechtsmiddelen en zonder verdere 
formaliteiten terug in haar bezit te nemen op kosten van de huurder, op eender welke plaats waar het voertuig 
zich bevindt en bij elke derde die het voertuig onder zich houdt.  
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Bij niet-teruggave van het voertuig na beëindiging, om welke reden ook, van het Huurcontract, is de huurder 
vanaf de beëindiging tot aan de effectieve teruggave van het voertuig, gehouden om de verhuurder te vergoeden 
voor de door haar geleden genotsderving voor de periode vanaf de beëindiging tot aan de daadwerkelijk 
teruggave van het voertuig. De vergoeding voor genotsderving is gelijk aan de Huurprijs van het voertuig 
vermeerderd met 12% op jaarbasis. 
 
14. SOLIDARITEIT. 
De huurder, de bestuurder en de persoon of vennootschap voor wiens rekening wordt gehuurd, zijn solidair 
gehouden voor zowel de huurprijs als elke kost die de verhuurder kan vorderen conform de bepalingen van het 
bijhorende Huurcontract en deze algemene voorwaarden. 
 
15. VERGOEDINGEN 
De huurder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om in onder meer navolgende gevallen een aanvullende forfaitaire  
(administratieve) kost te betalen:  

- In geval van laattijdige afmelding/annulatie van de huur.  
- een forfaitaire schadevergoeding per dag bij stilstand van een voertuig te wijten aan niet-afhaling en/of 

laattijdige afmelding teneinde de genotsderving voor de verhuurder te compenseren. Deze vergoeding 
is verschuldigd voor iedere dag stilstand van het voertuig vanaf de voorziene datum waarop het voertuig 
ter beschikking zou worden gesteld van de huurder tot de dag volgend op de dag dat het voertuig alsnog 
opgehaald wordt, dan wel de verhuurder een volledige en correcte schriftelijke afmelding heeft 
ontvangen van de huurder. Deze vergoeding is gelijk aan de huurprijs (pro rata verrekend per dag) zoals 
voorzien in het Huurcontract, vermeerderd met 10%.  

- Voor het doorsturen en/of doorrekenen van boetes in de ruimste zin van het woord, minnelijke 
schikkingen, retributies, belastingen en dergelijke meer ten gevolge van inbreuken gepleegd tijdens de 
verhuurperiode. 

- Bij verlies van boorddocumenten/nummerplaat/sleutels/accessoires 
- transportkosten  
- Meerkilometers 

Indien de huurder het voertuig bij teruggave niet in dezelfde perfecte staat terugbezorgd als bij de 
inontvangstname, kunnen onder meer kosten aangerekend worden voor: 

- Kosten van herstelling van niet aangegeven schades 
- Tanken en/of laden: aanrekening dagprijs in € per liter of per kWh, vermeerderd met een vergoeding 

voor dienstverlening  
- Interne en externe schoonmaakkosten 
- Belettering: vergoeding van schade indien er bij teruggave van het voertuig beschadiging is ingevolge 

belettering aangebracht op het voertuig, dan wel indien aangebrachte belettering niet verwijderd werd.   
Concrete bedragen zijn terug te vinden op het tarievenblad, zoals gepubliceerd op de website van de verhuurder.  
 
16. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID.  
Dit verhuurcontract wordt beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen of Kortrijk, 
naar keuze, zijn bevoegd om uitspraak te doen over mogelijke geschillen.  
 
17. WOONPLAATS.  
Partijen kiezen woonplaats op het adres zoals vermeld in het bijhorende Huurcontract.   
 
Het feit dat de huurder deze Algemene verhuurvoorwaarden voor korte termijn niet ontvangt in de taal 
overeenkomstig diens statuten/maatschappelijke zetel, ontslaat de huurder geenszins van de toepassing van 
deze voorwaarden. 
Het feit dat een clausule uit huidige voorwaarden niet toegepast wordt, kan niet geïnterpreteerd worden als een 
afstand van deze algemene voorwaarden. 
 
 
 
 

Ondertekening voor aanvaarding van de bovenvermelde voorwaarden en bepalingen: 
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Handtekening:................................................................... 

Naam:................................................................................ 

 
Datum   (DD/MM/YYYY):   .................................................... 

 


