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Algemene huurvoorwaarden 
1. Bij een ongeval dient de huurder en/of bestuurder ons altijd onmiddellijk te verwittigen, met vermelding van de juiste plaats. Het is verplicht van een aanrij-

dingsformulier in te vullen, ook als de politie ter plaatse komt of als de tegenpartij weigert te tekenen. De aangifte dient volledig en duidelijk ingevuld te wor-
den met een duidelijke tekening. De aangifte moet binnen de 24u00 na aanrijding schriftelijk bezorgd worden door de huurder en/of   bestuurder van het voer-
tuig aan Roul KiLoue. Indien dit niet gebeurt, wordt elke uitgave en kosten door Roul KiLoue en/of de verzekeringsmaatschappij volledig doorgerekend aan de 
huurder en/of bestuurder. De bestuurder en of de huurder van het voertuig is verzekerd voor schade aan derden, met een vrijstelling van 500€ + 100€ voor ad-
ministratieve kosten, alsook de huur van de wagen gedurende de herstellingsperiode en de expertise. Bij totaal   verlies is deze periode beperkt tot 60 dagen. De 
schade aan het voertuig is ten koste van de ondergetekenden. Bij totaal verlies wordt de prijs bepaald door de waarde van het voertuig vóór het ongeval. 

2. De huurder en/of bestuurder moeten zorgdragen voor het gehuurde voertuig zoals het een goede huisvader betaamd. Indien de wagen niet proper wordt binnen-
geleverd worden de kosten voor de reiniging en eventuele verwijdering van afval aangerekend aan huurder en/of bestuurder die beiden        hoofdelijk en soli-
dair aansprakelijk zijn, met een min. van 25 €. Het vervoeren van dieren is verboden in alle voertuigen. De kosten voor het          verwijderen van geuren en/of 
haren worden volledig doorgerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn, met een minimum van 80 €. Roken is 
verboden in alle voertuigen. De kosten voor het verwijderen van tabaksgeuren wordt aangerekend met een    minimum van 50 €. 

3. De huurder en/of bestuurder erkent onder voorbehoud van vermelding van deze overeenkomst het voertuig samen met de door de wet vereiste        toebehoren, 
sleutels en boorddocumenten in een goede staat en zonder defect te hebben ontvangen. 

4. De huurder en bestuurder verklaren niet onder voorlopige bewindvoering te staan, alsook zich niet in staat van collectieve schuldbemiddeling te     vinden. 
5. De bestuurder van de wagen moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs sedert minstens 1 jaar. 
6. Eventuele retributies en proces-verbalen die de verhuurder ontvangt tijdens of na het gebruik van de huurwagen en die dus door de huurder                en/of   

bestuurder zijn veroorzaakt, zijn voor rekening van de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn en   dienen op eerste 
verzoek, aan de verhuurder betaald te worden. Dit geldt eveneens bij het niet eerbiedigen van een LEZ (Low Emission Zone) 

7. De onderhouds- en herstellingskosten bij normaal gebruik zijn voor rekening van de verhuurder. De huurder en/of bestuurder zijn verplicht het         olie-   en 
waterpeil regelmatig na te zien en de onderhoudsbeurten volgens het schema van het onderhoudsboekje te laten uitvoeren bij de verhuurder. De huurder en/of 
bestuurder die beiden hoofdelijk en solidaire verantwoordelijk zijn, zijn aansprakelijk voor schade aan de motor of de wagen. 

8. Indien verder rijden gepaard gaat met vertraging of onmogelijk is, kan de huurder en/of bestuurder geen aanspraak maken op schadevergoeding, van welke aard 
deze ook moge wezen. 

9. Indien de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidaire verantwoordelijk zijn de wagen voor een langere duur gebruiken dan               overeenge-
komen, zijn zij aan de verhuurder niet alleen het normale huurtarief maar ook een schadevergoeding verschuldigd die het dubbele bedraagt van het  normale 
huurtarief. Wanneer het voertuig meer dan 8 uur te laat wordt ingeleverd, en dit zonder voorafgaande verwittiging van de huurder en/of bestuurder aan de ver-
huurder, zal laatstgenoemde de wagen bovendien onverwijld als gestolen aangeven bij de politie. Eventuele kosten die      hiermee  gepaard zouden gaan, vallen 
steeds ten laste van de huurder en/of bestuurder die hoofdelijk en solidaire aansprakelijk zijn. In geval van niet vrijwillige teruggave van de huurwagen, zullen 
de kosten ter recuperatie van het voertuig steeds worden verhaald op de huurder en/of bestuurder die hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn, met een min. van 
400 € . 

10. Indien Roul KiLoue genoodzaakt is om een Gerechtsdeurwaarder en/of herkende deskundige in te schakelen om bewijzen te verzamelen, zullen de kosten die 
hieruit voorvloeien volledig doorgerekend worden aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn. 

11. Op vraag van politie en/of Parket zal Roul KiLoue steeds de persoonlijke gegevens bezorgen van de huurder en/of bestuurder. 
12. Alle bedragen verschuldigd aan de verhuurder zijn contant betaalbaar vóór het vertrek van het voertuig door de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk 

en solidair verantwoordelijk zijn. Indien het contract wordt verlengd of vernieuwd, dient de huurder terug te komen met het voertuig,   alsook zich te verschul-
digen van de eventuele voorbije supplementen (bijkomende Km, clean-service,..) en de prijs van de verlenging. Tenzij     schriftelijk akkoord van de verhuur-
der. 

13. Uitzonderlijke betalingsmodaliteiten kunnen toegekend worden, en zullen in dat geval aangeduid zijn op het contract. Bij gebreke aan betaling zal er van 
rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een interest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en dit vanaf de facturatiedatum en zal op dezelfde 
wijze een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op elk achterstallig factuurbedrag, met een minimum van 75 €. 

14. Betwisting van een factuur moet binnen de acht dagen schriftelijk aan ons betekend worden. 
15. De huurder en/of bestuurder heeft een exemplaar van de overeenkomst bij ondertekening ontvangen. 
16. Het is verboden om de wagen verder te verhuren of door te geven aan andere personen (onderverhuur). 
17. Schade veroorzaakt door uitstekende voorwerpen, niet eigen aan het voertuig, wordt niet gedekt door de B.A.-polis van het voertuig.  De kosten en uitgaven 

door Roul KiLoue en/of de verzekeringsmaatschappij zullen volledig doorgerekend worden aan de huurder en/of bestuurder die beiden         hoofdelijk en 
solidair aansprakelijk zijn. 

18. Het is verboden het voertuig technisch te manipuleren. Voor elke manipulatie wordt de herstelling doorgerekend en dient de geleden schade vergoed te wor-
den door de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn. In geval van beschadiging of defect te wijten een onjuist gebruik 
van het gehuurde voertuig, vallen de sleep- en herstellingskosten steeds volledig ten laste van de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair 
aansprakelijk zijn, met een min. van 500 €. De huurder zal verder geen herstellingen aan het voertuig laten uitvoeren zonder uitdrukkelijk akkoord van Roul 
KiLoue. 

19. Indien de huurder en/ of bestuurder betrokken is bij een ongeval met vluchtmisdrijf worden alle uitgaven en kosten die door de verhuurder of door de verzeke-
ringsmaatschappij dienen betaald te worden, volledig doorgerekend aan de huurder en/of bestuurder die beiden hoofdelijk en solidair               verantwoorde-
lijk zijn. 

20. Bij een ongeval waarbij de huurder of bestuurder van ons voertuig eveneens het beheer heeft van het goed dat aangereden werd, worden alle uitgaven en kos-
ten die door de verhuurder en/of door de verzekeringsmaatschappij dienen betaald te worden, volledig doorgerekend aan de huurder en/of  bestuurder die bei-
den hoofdelijk en solidair verantwoordelijk zijn. 

21. Bij een lekke band zijn de onkosten van de herstelling of immobilisatie van het voertuig (wat de reden ook zou mogen zijn) ten laste van de huurder 
22. Bij panne/ ongeval van het gehuurde voertuig wordt er geen vervangvoertuig voorzien. De huurder/ bestuurder dient zelf zijn goederen te verwijderen uit het 

voertuig. Er is ook geen repatriëring voorzien voor de chauffeur en inzittenden. 
23. De huurder mag het Maximaal Toegelaten Massa van (MTM) alsook het MTM van de sleep niet overschrijden. 
24. Tenzij vermeld op het contract moet het voertuig terug in het agentschap van vertrek. 
25. De huurder heeft het recht tot 48 uur voor de afhaaldatum kosteloos te annuleren.  Indien niet, dan is er een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de 

volledige huurprijs. 
26. De huurder moet elk geval van overmacht dragen dat zich zou kunnen voordoen in verband met de huur van het voertuig.  
27. U ontvangt een map met alle boorddocumenten. Enkel de groene kaart (verzekering) is origineel. De map is terug te bezorgen bij terugkeer van    voertuig, Als 

niet, dan wordt een bedrag van 25€ aangerekend. 
28. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. 
29. In geval van betwisting of invordering zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd.  
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