BIJZONDERE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VESPA

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:
De vennootschap onder firma “Vespa Verde” met maatschappelijke zetel te 8780 Oostrozebeke,
Vijf Eikenstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met
ondernemingsnummer 0767.657.307. Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,
……………………………………………………..
Hierna genoemd de “eigenaar/verhuurder”.
EN
De heer/mevrouw………………………………………..……………………………………...,
geboren te ……..………………..… op ………..…………..…, met rijksregisternummer
…………………………… en wonende te ……………………………………………………..
Rijbewijs categorie ………………………… Rijbewijsnummer ……………………….
Vervaldatum rijbewijs …………………………..
Hierna genoemd de “huurder”.
De eigenaar/verhuurder en de huurder hierna gezamenlijk de “partijen” en elk
afzonderlijk een “partij” genoemd.
WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD WAT VOLGT:
VOORWERP
Ingevolge de overeenkomst de dato …………………. stelt de verhuurder de hierna vermelde
goederen ter beschikking van de huurder:
o een Vespa met chassisnummer ZAPCD010000006390 en nummerplaat SBMK103
ZAPCD010000004590 en nummerplaat SBMK104
ZAPCD010000004586 en nummerplaat SBMK105
(hierna genoemd het “Voertuig”);
o 1 helm per chauffeur
o 1 helm per passagier
o 1 GPS
(schrappen indien niet van toepassing)
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DUUR
Onderhavige overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van:
o één dag (10.00u – 18.00u)
o een halve dag (10.00u – 13.00u of 14.00u -18.00u)
o een avond ( 19.00u – 22.00u)
o specifiek cf. reservatie: ……………………..
HUURPRIJS – VOORSCHOT – WAARBORG – BIJKOMENDE KOSTEN
De huurprijs wordt bepaald op ……………………………… EURO (€ ……), de huurder
dient voor vertrek deze prijs ter plaatse te betalen. Bij reservatie dient er een voorschot te worden
betaald van dertig EURO (€ 30) per Voertuig.
Per passagier wordt er bijkomend vijftien EURO (€ 15) aangerekend (inbegrepen kinderzitje).
De huurder stelt eveneens een waarborg van DRIEHONDERD EURO (€ 300) per Voertuig
ter beschikking en betaalt dit:
o hetzij door overschrijving op rekeningnummer BE88 7340 5133 5641 van de verhuurder;
o hetzij cash;
o hetzij door vrijwaring op de kredietkaart en dit ten laatste te betalen op de dag van vertrek
(mits overhandiging van bewijs van betaling).
De huurder ontvangt het Voertuig volgetankt.
Opgemaakt te Oostrozebeke op …………………
In twee exemplaren waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.
Bij ondertekening van voormelde bijzondere voorwaarden bevestigt de huurder de
kennisname én de aanvaarding van de algemene voorwaarden, gehecht aan deze
bijzondere voorwaarden.
De eigenaar/verhuurder
VOF “Vespa Verde” vertegenwoordigd door haar zaakvoerder
……………………………………

De huurder

(handtekeningen)

(handtekening)
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ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST VESPA
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de
eigenaar/verhuurder enerzijds en de huurder met betrekking tot het in de bijzondere
voorwaarden omschreven Voertuig.
Artikel 1. Voorwerp
De huurder wil gebruikmaken van een Vespa om er op uit te trekken en de streek te verkennen.
De huurder wenst hierbij beroep te doen op de verhuurder die over het Voertuig beschikt.
Ingevolge een overeenkomst stelt de verhuurder het in de bijzondere voorwaarden omschreven
Voertuig ter beschikking waarbij de verhuurder ten allen tijde eigenaar blijft van het Voertuig.
Artikel 2. Rijbewijs en leeftijd
Om het in de bijzondere voorwaarden omschreven Voertuig te besturen moet de huurder de
vereiste minimumleeftijd van achttien (18) jaar bereikt hebben. Eveneens moet de huurder
verklaren én aantonen in het bezit te zijn van het vereiste rijbewijs voor het desbetreffende
Voertuig (categorie B of A3-AM)
De huurder verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij over de vereiste vaardigheid en geschiktheid
beschikt om het Voertuig te gebruiken en eveneens te voldoen aan alle wettelijke vereisten gesteld
voor het gebruik ervan. Per Voertuig mag er slechts één passagier meerijden.
Artikel 3. Staat van het Voertuig
De huurder erkent het Voertuig in goede staat te hebben ontvangen. Bij het afleveren van het
Voertuig krijgt de huurder mondeling uitleg over de werking, de gebruikers- en
veiligheidsaspecten en behoort een testrit tot de mogelijkheden.
Partijen verklaren het aantal kilometers dat op de kilometerteller staat als juist te aanvaarden.
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van boorddocumenten.
Artikel 4. Duur
Onderhavige huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur opgenomen in de bijzondere
voorwaarden. Inlevering dient te geschieden ter plaatse bij de verhuurder.
Indien het Voertuig per dag wordt verhuurd dan wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht
indien het Voertuig niet ’s avonds voor 18.00 uur is binnengebracht bij de verhuurder.
Bij langer gebruik van het Voertuig wordt de huur stilzwijgend verlengd en blijven de algemene
en bijzondere voorwaarden onverlet van toepassing. Daarenboven wordt een toeslag aangerekend
van twintig EURO (€ 20) per begonnen uur per Voertuig, direct te betalen.
Artikel 5. Huurprijs
De huurprijs voor het Voertuig wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Artikel 6. Waarborg
Bedrag cf. bijzondere voorwaarden.
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Deze waarborg ontvangt de huurder terug na de huurperiode indien het Voertuig onbeschadigd,
in dezelfde staat als bij aanvang wordt terug ingeleverd. Er kan een staat van bevinding worden
opgemaakt middels foto’s voor vertrek en bij ondertekening van de huurovereenkomst. De
verhuurder is gerechtigd het totaalbedrag ter dekking van eventuele vastgestelde schade van welke
aard ook, met de waarborg te compenseren, onverminderd het recht van de verhuurder op
aanvullende schadevergoeding.
Artikel 7. Gebruik
De huurder verbindt er zich toe om het Voertuig en de helm/toebehoren te gebruiken conform
haar bestemming, als een goede huisvader en er zorg voor te dragen dat deze zich in goede staat
bevinden. De huurder zal enkel rijden op geasfalteerde wegen en berijdbare fietspaden.
De huurder verbindt er zich toe zich te onderwerpen aan alle wetgevingen, verkeersregels en
huidige en toekomstige reglementeringen welke voortvloeien uit het gebruik van het Voertuig.
Het is de huurder niet toegestaan de landsgrenzen te overschrijven behoudens voorafgaandelijk
schriftelijk akkoord van de verhuurder.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die
aan de verhuurder zouden worden opgelegd gedurende de huurtijd van het Voertuig door de
huurder.
De huurder verbindt zich er eveneens toe om het voertuig terug te bezorgen in dezelfde staat en
schadevrij.
In geval van verdwijning/diefstal/totaal verlies of volledige vernieling van het Voertuig, is de
huurder verantwoordelijk voor de totale en reële schade aan het voertuig voor zover niet gedekt
door de verzekering. De verhuurder heeft het recht om de economische restwaarde volledig aan
te rekenen aan de huurder. De schade door huurderving is niet inbegrepen en kan derhalve extra
gevorderd worden.
De huurder verbindt er zich toe om tot betaling van deze kosten over te gaan dan wel deze aan de
verhuurder terug te betalen binnen de termijn zoals meegedeeld door de verhuurder.
Artikel 8. GPS
De huurder ontvangt een GPS, daarin zijn verschillende routes voorgeprogrammeerd. De
huurder is niet gehouden deze routes te volgen, de huurder mag rijden waar hij/zij wenst. De
huurder is aansprakelijk voor schade ingevolge verlies of schade aan de GPS.
Artikel 9. Bijkomende kosten
Gedurende de tijd, dat de huurder over het Voertuig beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik
ervan, zoals extra benzine, olie, stalling, bandenreparaties, boetes en eventuele sleep- en
transportkosten voor rekening van de huurder. Indien er zich technische problemen voordoen,
dient de verhuurder hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht.
Artikel 10. Onderhoud en reparaties
De huurder verklaart het Voertuig volledig operationeel en in perfecte staat van onderhoud te
hebben ontvangen. De huurder is ertoe gehouden het Voertuig in goede staat te onderhouden.
Reparaties aan het Voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de
huurder.
De verhuurder is ten allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het Voertuig
verkeert. De huurder is gehouden de verhuurder tot deze controle in de gelegenheid te stellen.
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Alle schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen is voor rekening en
risico van de huurder.
Artikel 11. Weersomstandigheden
De verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten
wederzijds, de boeking 24u op voorhand te verplaatsen als de veiligheid in gevaar komt, dit ter
beoordeling van de verhuurder.
Tot 24 uur voor de reservatie/ritdatum heeft de huurder het recht de reservatie per e-mail uit te
stellen wanneer de weeromstandigheden ongunstig zouden zijn om de rit aan te vatten. Aan dit
uitstel zijn geen kosten verbonden. Dit uitstel is mogelijk tot 3 dagen vóór de reservatie/ritdatum
wanneer bij de reservatie maaltijden voorzien waren.
De nieuwe reservatie, volgend op voormeld uitstel, dient plaats te vinden tot uiterlijk 18 maanden
na de oorspronkelijke reservatie. Deze verplaatsing dient goedgekeurd door de verhuurder.
Artikel 12. Annulatie reservatie
De huurder kan tot 14 dagen voor de reservatiedatum annuleren. Indien er reeds betaald werd
dan wordt deze vergoed in de vorm van een voucher met een geldigheidsduur van één jaar,
ingaand de dag van de annulatie.
Artikel 13. Onderverhuring en overdracht van huur
De huurder mag het Voertuig niet onderverhuren, noch de huurrechten overdragen, hetzij geheel,
hetzij gedeeltelijk, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Het is de huurder ook niet toegestaan het Voertuig te vervreemden of op enigerlei wijze te
bezwaren.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
Ingeval van schade dient de verhuurder ten allen tijde zo spoedig mogelijk te worden ingelicht en
dient desgevallend door de huurder of de overige bestuurders een schadeformulier ter plaatse te
worden ingevuld en ondertekend te worden.
De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door
de huurder of derden als gevolg van het gebruik van het Voertuig. De huurder vrijwaart de
verhuurder voor alle vorderingen die tegen de verhuurder worden ingediend en voortvloeien uit
of in verband gebracht worden met het bezit, het gebruik, dan wel de exploitatie van het Voertuig
en die niet voor vergoeding (van de verzekeringsmaatschappij) in aanmerking komen.
De huurder is onder meer aansprakelijk voor schade aan en kosten van de verhuurder en/of
derden, die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van het
Voertuig en die niet door de verzekeraars worden vergoed.
Artikel 15. Kennisgeving
De huurder moet de verhuurder onmiddellijk in kennis stellen van hetgeen volgt:
beslag door een derde op het Voertuig of indien een derde bewarende maatregelen zou
nemen t.o.v. deze. In dit geval dient de huurder de beslag leggende partij onmiddellijk te
verwittigen dat het gehuurd materieel de eigendom is van de verhuurder. Dit geldt in het
bijzonder ook in het geval het Voertuig wordt getakeld voor foutparkeren of een wielklem
wordt aangebracht aan het Voertuig;
het Voertuig betrokken zou zijn in een ongeval met tot gevolg lichamelijke letsel of
materiele schade;
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-

het Voertuig zou beschadigd of gestolen zijn.

Artikel 16. Afwijkingen – aanvullingen
Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze overeenkomst, kan deze overeenkomst slechts
gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend
door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen.
Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen tot de uitsluitende bevoegdheid
behoren van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de eigenaar gevestigd is.

De eigenaar/verhuurder
VOF “Vespa Verde”
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

De huurder

(handtekeningen)

(handtekening)
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