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Voorwaarden verhuurminibusantwerpen.be 
 
Algemene Voorwaarden 
 
De huurder verbindt zich ertoe de wagen te gebruiken als een goede huisvader. 
De verhuurder heeft steeds het recht de wagen op elk ogenblik en om het even waar terug te nemen bij vermoeden van misbruik. De 
kosten veroorzaakt in dergelijke omstandigheden en de kosten die eruit voortvloeien vallen ten laste van de de huurder. 
Elke bestuurder moet minimum 23 jaar zijn, en 5 jaar in het bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs. Indien niet aan deze 
voorwaarden voldaan wordt is er een extra vrijstelling op de BA van 350€. 
De huurder/bestuurder alleen is aansprakelijk voor alle processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de duur van de verhuring en 
voor de gevolgen die hieruit voortvloeien. 
Het is verboden het gehuurde voertuig te overladen, door, ondermeer een aantal personen te vervoeren groter dan het aantal 
voorzien in de verzekeringspolis of door het politiereglement, de keuring of voorzien door de fabrikant. Het is eveneens verboden het 
nuttige laadvermogen, toegestaan door de wet of door de reglementen betreffende het laden van voertuigen te overtreffen. De 
verhuurder heeft het recht van de huurder een waarborg te eisen, hetzij bij het in ontvangst nemen van het voertuig, hetzij bij 
aanvraag om verlenging. 
 
Schade moet gemeld worden voor vertrek, na vertrek nemen we geen bijkomende schade aan.Het is verboden zetels uit het voertuig 
te halen. 
 
De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, onderhoud en reinheid en 
verklaart zich bereid de brandstof, verbruikt tijdens de huurperiode te betalen. Indien tijdens of na de verhuring blijkt dat verkeerde 
brandstof in het voertuig getankt werd, verbindt de huurder er zich toe, de kosten van reinigen of herstellen van de brandstoftank en 
motor te zullen vergoeden. 
 
Hij is verplicht er zich van te bedienen als „goede huisvader”. De huurder erkent eveneens, op het ogenblik van de in ontvangstname 
van het voertuig, dat het voertuig perfect gesmeerd is en dat het olie- en waterpeil normaal is. Gedurende de huurperiode neemt de 
huurder de verplichting op zich om olie en water op het  vereiste peil te houden. Bij een herstelling dient er steeds contact met onze 
firma opgenomen te worden ter goedkeuring van de kosten. Indien dit niet gebeurt kunnen wij de terugbetaling hiervan niet 
garanderen. Een factuur op onze naam dient ons te worden bezorgd anders kunnen wij de gemaakte kosten niet 
terugbetalen.Factuur dient op naam van Shop Concept bvba Oeyvaersbosch 11 Aartselaar 2630 btw nr – ondernemingsnr BE 
0456.904.939. Indien het factuur in het buitenland wordt gemaakt, dient deze gemaakt te worden zonder btw. 
 
De huurder erkent dat de banden in goede staat verkeren, zonder sneden en normale slijtage.In geval van beschadiging van een 
dezer, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de huurder zich deze onmiddellijk te vervangen door een andere band 
van dezelfde afmetingen en merk..Het is ook ten strengste verboden deel te nemen aan snelheidswedstrijden met onze wagens 
zodat remmen en banden niet abnormaal zouden kunnen slijten. Hij is verplicht er zich van te bedienen als „goede huisvader”. 
 
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle bezittingen of waarden, vervoerd of 
achtergelaten in het voertuig. 
 
De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes 
overtredingen in de ruimste zin van het woord. Per opgelopen boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de 
verhuurder, steeds een administratiekost van € 25 incl. b.t.w per boete worden aangerekend aan de huurder en dit bovenop de boete 
die u zelf dient te betalen aan de nodige instanties. Er is een absoluut rookverbod van kracht in al onze wagens. Bij schending van 
dit rookverbod zal een toeslag aangerekend worden van € 100.incl. b.t.w. 
 
Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder op kosten van de huurder teruggenomen worden, waar het zich 
bevindt, van het ogenblik dat de overeengekomen huurperiode overschreden is, of de huurder in gebreke blijft inzake betaling of 
indien de verhuurder de huurder verdenkt van onwettige handelingen, zelfs indien deze geen tussenkomst van de Rechtbank 
vergen. De verhuurder schuift alle verantwoordelijkheid van zich af voor schade, voortvloeiend uit dergelijke terugwinning van het 
voertuig en is in dat geval niet verantwoordelijk voor enig voorwerp of materie dat zich nog zou bevinden in het voertuig .Alle 
opzoekingskosten en alle kosten om terug in het bezit te komen van het voertuig zal worden aangerekend aan de huurder. Indien de 
sleutels niet worden teruggegeven vanaf de dag dat we het voertuig terug in ons bezit hebben zal 250€ per dag worden 
aangerekend aan de huurder. 
 
Bij ongevallen en schadegevallen, behoudens bij de schadegevallen in recht, zullen forfaitaire administratiekosten aangerekend 
worden ten bedrage van € 250 incl. b.t.w .Dit als derving en de dagen dat de wagen dient stil te staan ter herstelling.Dit bedrag dient 
te worden betaald bovenop de door u gekozen vrijstelling en alléén in geval dat u in fout bent of geen bewijs fout tegenpartij kan 
voorleggen. Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomtakken of andere zaken in de hoogte, 
blijven ten laste van de huurder, want dakschade is nooit verzekerd zelfs niet afkoopbaar met verlaagde franschise. De huurder 
verzaakt aan elk verhaal tegen de verhuurder of natuurlijke personen die de firma vertegenwoordigen, tengevolge van een ongeval, 
waarvan hijzelf, of iedere inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zou zijn. De huurder verklaart dat, op het ogenblik van 
de in ontvangstname van het voertuig, de kilometerteller juist is en in perfecte staat verkeerd. Indien de kilometerteller tijdens de 
huurperiode vrijwillig beschadigd werd of fraude, verbindt de huurder zich de verhuring te betalen op basis van 500 km per dag.Bij 
faling van kilometerteller tijdens het rijden gelieve ons direct te verwittigen zodat we fraude kunnen uitsluiten en u als huurder geen 
schadevergoeding dient te betalen. Elke schuld van de huurder niet betaald op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een verwijlinterest op van 1% per maand. Het gehuurde voertuig mag niet gebruikt worden voor het vervoer van 
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ontvlambare, ontplofbare, toxische en/of bijtende goederen, brandbare vloeistoffen, noch radio-actieve stoffen. 
 
De prijs is verzekering burgerlijk aansprakelijk inbegrepen, indien de bestuurder jonger is dan 23 jaar en/of nog geen 5 jaar in het 
bezit is van zijn Europees rijbewijs is er een extra vrijstelling van 350€ Eigen schade is altijd ten laste van de huurder. 
 
Het voertuig is voorzien van alle nodige boorddocumenten voor gebruik in de verzekerde landen binnen Europa. 
Het voertuig wordt afgeleverd in de staat zoals beschreven in de bijlage van het verhuurcontract en voor akkoord ondertekend.  
De verhuurder is NIET verantwoordelijk voor onrechtstreekse schade te wijten aan technische storingen of ongeval.  
Rekening houdend met de vertrektijd zal een huuroverschrijding van meer dan 6 uren aanleiding geven tot een extra kost van 250€. 
Het volledige verhuurbedrag + waarborg dient volledig voorafgaandelijk betaald te zijn, behalve mits schriftelijke andersluidende 
overeenkomst. 

 
 

Wat doe ik bij Pech? 

• Hebt u panne of defect? 
Bel dan enkel de depannagedienst die zich bij de boorddocumenten bevind (de klok rond). Alle andere bijstand zonder 
toestemming van de verhuurder wordt niet terugbetaald. Bel dus naar VAB +32 (0)70 344 666 

Kan ik extra verzekeringen afsluiten? 

Ja, dat kan bij uw eigen verzekeringsmakelaar. Zo kunt u een extra verzekering afsluiten voor het voertuig, uw lading of voor de 
inzittenden (reisbijstandsverzekering). 
 

Repatriëring van het voertuig en de verzekerde inzittenden 
 
In geval uw voertuig onherstelbaar is binnen de 2 werkdagen ten gevolge van mechanisch defect of beschadiging door ongeval 
organiseren wij op onze kosten de repatriëring van de inzittenden per spoor eerste klasse of per charter-, lijnvliegtuig vanuit de plaats van 
immobilisatie naar uw verblijfplaats in België. Indien u wenst door te reizen vergoeden wij de extra reiskosten tot maximum 250€. Hierna 
organiseren wij uw repatriëring samen met deze van de verzekerde inzittenden vanaf de plaats waar u zich bevindt in het land waar het 
voertuig werd achtergelaten. Indien u zou terugkeren samen met het repatriëringsvoertuig van de VAB-bedrijfsservice , komen wij tussen 
in de extra verblijfkosten in afwachting van en tijdens uw terugreis, vanaf de dag van aanvraag tot repatriëring. De terugbetaling gebeurt 
op basis van overnachtingskosten en ontbijt tot maximum 65€ per persoon per dag, met een maximum van 500€ voor alle verzekerden 
samen. In geval u ten gevolge van de repatriëring gedwongen wordt een gedeelte van uw bagage ter plaatse achter te laten, organiseren 
wij het overbrengen van uw bagage naar uw woonplaats en komen wij tussen in de extra transportkosten, met een maximum van 250€. In 
al deze gevallen wordt het vervoermiddel door ons bepaald.  

 

Wat doe ik bij een ongeval 

De huurder is eveneens gehouden, de formulieren bestemd voor de verzekering in tevullen. Hij verbindt zich onmiddellijk het ongeval of 
incident te doen vaststellen door de Politie, en indien mogelijk, de identiteit van eventuele getuigen op te nemen. 

• Vul bij een ongeval altijd het Europees aanrijdingsformulier in. 
• Is er betwisting? Roep dan de hulp in van de politie 
• Kunt u niet meer rijden met het voertuig? Bel dan de depannagedienst op dat vermeld staat in de map van de 

boorddocumenten - de klok rond. 
• Neem onmiddellijk contact met ons op bij een ongeval op nr 00328775686 of 0032474258376 

 

Wie zal de schade controleren? 

Meldt u een ongeval? Dan onderzoekt een expert de grond van de zaak. Loopt het voertuig schade op tijdens uw huurperiode? Dan moet 
u in elk geval de kosten betalen die hieruit voortvloeien. 

Annulatievergoeding huurcontract? 

Opzegging 60 dagen voor vertrek: Gratis 
Tussen de 30-59 dagen: 20% van de totale huurprijs van de gereserveerde periode. 
Tussen de 29-0 dagen: 100% van de totale huurprijs van de gereserveerde periode. 
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Aflevering 

De minibus staat altijd klaar met volle tank en is gekuist. Deze moet dan ook met volle tank en perfect gekuist van binnen en van buiten 
terug gebracht worden.  

Binnenbrengen voertuig 

Het voertuig dient altijd teruggebracht te worden tijdens de kantooruren. Indien de huurder het voertuig toch wenst binnen te brengen 
buiten de kantooruren blijft de huurder verantwoordelijk voor de eventuele schade die er wordt aan toegebracht en stemt de huurder er 
mee in dat de staat van het voertuig zonder de huurder wordt gecontreleerd. De huurder stelt zich op dat moment akkoord met de door de 
verhuurder opgemaakte staat van bevinding. 

 

Kosten 

De huurder heeft recht op 400km per gehuurde dag. Bij overschrijding hiervan moet de huurder nog  0,25€ per bijkomende kilometer 
betalen. 

Bij een sterretje in de voorruit komt hier nog € 150 bij per sterretje. Glasbreuk volgens bestek. 

Indien de wagen niet voldoende gepoetst is van buiten en/of van binnen wordt er een forfait gerekend van 50€ 
De wagen moet volgetankt teruggebracht worden, indien dit niet zo is zullen de kosten doorgerekend worden aan dagprijs. 

Bij bandenpech worden de kosten voor banden tijdens de huurperiode aan de huurder doorgerekend. Onze banden zijn bij vertrek steeds 
in orde en door u goedgekeurd. Dus bij een herstelling of nieuwe band dient u zelf de kosten te dragen. Wanneer deze op onze kosten 
worden hersteld zal deze worden doorgerekend aan de huurder bij afloop van huurperiode. 

 

Onze parking 

De klant mag steeds zijn wagen laten staan op onze  parkeerplaatsen . Deze zijn voorzien van camerabewaking. De parking is  steeds 
openen en toegankelijk voor iedereen maar wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aangebracht op onze parking. 

Verwijlintrest 

Indien één der partijen één van haar essentieel verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering of 
teruggave, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope 
van 10% van de waarde van de bestelde goederen of diensten, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te 
vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade. 

Foute gegevens 
Wanneer wij vaststellen dat u valse/foutieve gegevens heeft opgegeven (zoals mail adres, gsm nr, adres, ...) heeft 
verhuurminibusantwerpen.be het recht om het contract éénzijdig te beëindigen. 
 

Datum: Handgeschreven gelezen en goedgekeurd: 

HANDTEKENING SHOP CONCEPT BVBA HANDTEKENING HUURDER 

 
 
 
 
NAAM:_________________________________ 

 
 
 
 
NAAM:_________________________________ 

 
 
*Gelieve iedere pagina te paraferen en de laatste pagina te ondertekenen. 


