Overeenkomst –uitlenen/gebruik Scooter 125CC
Ondergetekende, eigenaar
‘t Vitesje, met ondernemingsnummer BE0848.614.891 en zetel te Krombekestraat 34E, 8691 Stavele
Tel. nummer bij noodgevallen:

0494/300.961 (Lieven)

0499/413.212 (Nele)

bevestigt hierbij dat het voertuig (met helm en handschoenen) dat haar toebehoort met volgende
kenmerken
Merk: KYMCO
Model Like 125 CC (aanschafwaarde nieuwprijs € 2500)
Nummerplaat

Brandstof: E 98

Te verhuren aan,
de huurder, die aanvaardt
Voornaam & Naam
Straat Nr, Busnr
Postcode Gemeente,
Land
Geboortedatum Geboorteplaats
Rijbewijsnr

Categorie

Sedert

Rijksregisternummer

voor de periode van:

datum: ……/……/…………
datum: ……/……/…………

uur: ……:...…
uur: ……:……

tot

Prijs: € ………………
(de huurprijs per dag bedraagt €80 per scooter, prijzen zijn inclusief btw)
waarborg: € 250 / scooter
Het doel van deze overeenkomst en de huurprijs omvat het gebruik van bovenvermeld voertuig voor
een onbeperkt aantal kilometers ten behoeve van recreatieve verplaatsingen in België. Onze
huurvoorwaarden gelden enkel voor bestemmingen in België.
De huurder zal het voertuig goed gebruiken en verzorgen als een goed huisvader.
Deze prijs en waarborg dient te worden betaald voor het begin van de huurperiode.
De waarborg zal worden teruggeven zodra het voertuig in zelfde staat van aanvang van het gebruik
terug werd bezorgd. De waarborg zal worden verminderd met de eventuele kostprijs van de schade.

Ondergetekende eigenaar bevestigt hierbij dat de persoon hierboven weergegeven als ‘bestuurder’
voor de opgegeven periode gemachtigd bestuurder en bijgevolg verantwoordelijk is voor het
besturen en of manipuleren van het vermelde voertuig.
De eigenaar bevestigt dat het voertuig conform is aan de wettelijke bepalingen, in het bijzonder ook
verzekering en technische controle. Het voertuig wordt volgetankt, in goede uiterlijke staat en
perfecte werking afgeleverd behoudens de eventuele opmerkingen op het vaststellingsdocument bij
ingebruikname van het voertuig.
De eigenaar verklaart hierbij uitdrukkelijk alle schade aan het voertuig tijdens de opgegeven periode
te verhalen op de bestuurder. Het voertuig is verzekerd voor schade aan derden.
De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade die door zijn toedoen wordt aangericht door
foutieve manipulaties, schadegeval veroorzaakt door dronkenschap of een gelijkaardige toestand, deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd, - wanneer bestuurder
niet voldoet aan plaatselijke wettelijke en reglementaire voorwaarden om het voertuig te mogen
besturen of vervallen verklaard is van het recht tot sturen, - verzuim een handeling te verrichten.
De huurder bevestigt in goede gezondheid te zijn en wettelijk het voertuig te mogen besturen.
De huurder is op de hoogte van de beperkingen van de verzekering voor het voertuig (geen dekking
voor de schade van de bestuurder zelf, geen pechverhelping, ….).
Verkeersboetes en overtredingen begaan tijdens de huurperiode zijn hoe dan ook ten laste van de
huurder of bestuurder.
Beide partijen bevestigen dat de verklaringen volledig en oprecht zijn.
De huurder erkent uitdrukkelijk de algemene huurvoorwaarden van de eigenaar te kennen en
verbindt er zich toe om deze na te leven. Hij zal bij het besturen van het voertuig ook in het bezit
dienen te zijn van deze overeenkomst.
In bijzonder erkent de bestuurder zich te zullen houden aan de van toepassing zijnde wegcode en
de voorgeschreven persoonlijke beschermingskledij.
Ten allen tijde zal de huurder bij het besturen van het voertuig de helmplicht respecteren,
enkelhoge laarzen, jas met lange mouwen, een lange broek en handschoenen dragen.
(KB 11/06/2011) Deze verplichting geldt ook voor de eventuele passagiers.
Opgemaakt te Stavele op
om
partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

u in 2 originele exemplaren, waarbij iedere

Bijlage:
- Algemene voorwaarden
-

Vaststelling van de staat van het voertuig bij aanvang van de verhuurperiode

Handtekening, voorafgegaan door de handgeschreven mededeling “gelezen en goedgekeurd”.
De eigenaar

De huurder

Algemene voorwaarden:
Artikel 1. Eigenaar / Verhuurder
De verhuurder is ‘t Vitesje, met ondernemingsnummer BE0848.614.891 en zetel te 8691 Stavele,
Krombekestraat 34E
Ondertekening van de huurovereenkomsten waar verwezen wordt naar deze voorwaarden houdt de
onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige voorwaarden in. De ondertekenaar is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen van de huurder in wiens naam hij verklaart te handelen.
Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan
‘t Vitesje
Adres: Krombekestraat 34E, 8691 Stavele
Zaakvoerder dhr. Lieven Temperville
Tel: 0494/300.961
E-mail: info@vitesje.be
Ingevolge de specifieke technische eigenschappen van het voertuig dient men minstens 20 jaar oud
te zijn met een rijbewijs type B om een bestelling te kunnen plaatsen en de overeenkomst te
ondertekenen. Als toevoeging op het normale rijbewijs , is een internationaal rijbewijs ook verplicht
indien het normale rijbewijs bestaat uit tekens die onleesbaar zijn in het land van het verhuurbedrijf.
Voor de scooter 125 CC moet men ofwel over het rijbewijs type B beschikken voor 2011 of indien het
rijbewijs werd afgeleverd na 01/05/2011 dit rijbewijs minstens twee jaar hebben en een 4 uur
durende opleiding voor hebben gevolgd.
Daarnaast dienen de bestuurders zich steeds te schikken naar de voorschriften uit de wegcode
betreffende de beschermende kledij. Niet limitatief:
-

de helmplicht,
enkelhoge laarzen,
jas met lange mouwen,
een lange broek en handschoenen dragen

Artikel 2. Annuleringsvoorwaarden
Er is een mogelijkheid om in gemeenschappelijk overleg op de dag van ingebruikname te annuleren
voor slechte weersomstandigheden. Hierbij ontvangt de huurder een tegoedbon voor een zelfde
periode op een ander moment. De huurder erkent de klimatologische weersomstandigheden voor de
regio waarin hij het voertuig wenst te gebruiken, te kennen en aanvaardt bijgevolg dat een
gebeurlijke regenbui geen afdoende reden is als reden voor annulatie ingevolge slechte
weeromstandigheden.
Artikel 3. Afsluiten en duur van de overeenkomst
De huur neemt aanvang voor de periode zoals vermeld op de overeenkomst en pas na ondertekening
van de overeenkomst met de tegensprekelijke vaststelling van schade en de betaling van de
waarborg. De huurovereenkomst wordt pas stopgezet op het ogenblik dat het voertuig in ontvangst

wordt genomen. Voor iedere gestarte periode van 24u wordt een volledig extra dagtarief
aangerekend verhoogd met € 100 per dag.
Artikel 4. Verzekering:
Het voertuig is verzekerd tijdens de duur van het huurcontract bij gebruik in België. Onze
verhuurvoorwaarden gelden enkel voor bestemmingen in België.
Schade aan voorwerpen van de bestuurder is niet verzekerd. De huurder is steeds aansprakelijk voor
alle eigen schade aan het voertuig op welke wijze deze ook tot stand gekomen is, behoudens deze
voortvloeiend uit feiten waarvoor een identificeerbare derde aansprakelijk is.
Een beperking van de aansprakelijkheid voor de eigen schade aan het voertuig zal slechts uitwerking
hebben indien alle uit huidige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen correct nageleefd
werden. Onder eigen schade wordt verstaan schade aan het voertuig en schade aan het voertuig
veroorzaakt door diefstal buiten de schuld van de huurder, aanrijding met dieren of wild,
natuurkrachten, vandalisme, terrorisme alsook glasbraak, ongevallen zonder derden en ongevallen
waarbij de derde vluchtmisdrijf pleegde.
Artikel 5. Staat van het voertuig
‘t Vitesje verzekert dat het voertuig rijwegvaardig en geschikt is voor verhuur bij het begin van de
huurperiode. De huurder erkent het voertuig in ontvangst te hebben genomen in de staat zoals deze
blijkt uit het document met de beschrijving van de staat van het voertuig, volledig gereinigd en
voorzien van de helm en documenten in de koffer. Bij het binnenleveren van het voertuig zal
eveneens tegensprekelijk de staat van het voertuig vastgesteld worden. Alle eventuele kosten aan
het voertuig om het terug in de staat te herstellen waarin het zich bevond bij de aanvang van de
overeenkomst, inclusief het terug op aanvangspeil brengen van de brandstof komen ten laste van de
huurder.
De huurder aanvaardt uitdrukkelijk het voertuig in een normale staat van werking ontvangen te
hebben. Alle mechanische schade die te wijten is aan het oneigenlijk gebruik van voertuig of
mechanische schade die substantieel is toegenomen door het gebruik van het voertuig door de
huurder zal volledig en onverkort ter zijne laste vallen.
Artikel 6. Gebruik van het voertuig
De huurder is verantwoordelijk voor elke inbreuk op de contractuele bepalingen alsook op de
vigerende wetten en verkeersreglementering gedurende de verhuurperiode. Op vraag van de politie
kan ‘t Vitesje de persoonlijke gegevens van de huurder aan hen bezorgen. Dit zal gebeuren binnen
het wettelijke kader betreffende privacy en bescherming van de persoonsgegevens.
De huurovereenkomst omhelst een onbeperkt aantal kilometers voor recreatief gebruik op openbare
of publiek toegankelijke verharde wegen en terreinen
Het is verboden om het gehuurde goed:
-

te gebruiken om voorwerpen te slepen of te duwen
te gebruiken voor illegale doeleinden
te laten gebruiken door andere bestuurders dan diegene die werden vermeld als huurders
onder te verhuren
te gebruiken voor snelheidsproeven of andere wedstrijden
te gebruiken voor koerierdiensten

Artikel 7. Bijkomende verplichtingen voor de huurder
In geval van ongeval brengt de huurder eerst zichzelf en de eventueel betrokken derden in veiligheid
(inclusief verwittigen hulpdiensten), voor zover als noodzakelijk wordt de rijweg vrijgemaakt en het
voertuig in veiligheid gebracht t.o.v. andere weggebruikers nadat de nodige vaststellingen werden
gedaan. (Politie of foto’s, …)
De huurder moet bij een ongeval, diefstal en poging tot diefstal onmiddellijk aangifte doen bij de
politiediensten en direct daarna de eigenaar in kennis stellen. In de aangifte dienen de
omstandigheden, datum, plaats en tijdstip van het voorval, adres van de tegenpartij, eventueel PV
nummer staan.
Indien de huurder het voertuig na 3 kalenderdagen na het contractueel voorziene einde van de
overeenkomst nog niet heeft binnengeleverd, behoudens in de gevallen waar de niet inlevering niet
aan hem kan worden aangerekend en de huurder de eigenaar op de hoogte heeft gebracht, zal het
voertuig als definitief gestolen worden beschouwd. De huurder zal in voorkomend geval naast de
huurgelden tot op die datum en administratiekosten zoals eerder vermeld, eveneens de nieuwe
aanschafwaarde van een gelijkaardig voertuig verschuldigd zijn aan de eigenaar
Artikel 8. Algemeen
Indien het voertuig tijdens de verhuur niet meer geschikt is als voertuig zal de huurder de eigenaar
op de hoogte brengen op het vermelde noodnummer. Ingeval van panne of ongeval kan de huurder
geen aanspraak maken op een schadevergoeding of vervangwagen. De eigenaar zal desgevallend en
desgewenst wel maximaal streven naar het voorzien van een vervangvoertuig, indien beschikbaar,
voor de resterende huurperiode. Bij depannage van het voertuig door de eigenaar, zal hiervoor een
vergoeding van €80 gerekend worden.
De huurder zal op geen enkel moment de verhuurder aansprakelijk stellen in geval van een technisch
defect, eventuele daaruitvoortvloeiende nadelige gevolgen, lichamelijke letsels, …
Artikel 9. Gebruik persoonsgegevens
Voor de verwerking van de reservatie en de afhandeling van de overeenkomst worden een aantal
persoonlijke gegevens opgevraagd. Het is verplicht alle gegevens en informatie mee te delen zodat
de huurovereenkomst tot stand kan komen. Deze gegevens worden verwerkt volgens de GDPR.
De huurder geniet dan ook alle rechten betreffende inzage, aanpassing, verwijdering van zijn
gegevens, na het verstrijken van de termijn die het aangekondigde doel vereiste.
Artikel 10. Geschillen
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Voor eventuele geschillen is de rechtbank
van Veurne bevoegd.

