
 

Algemene Voorwaarden BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT 

Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA VUYLSTEKE 

TRANSPORT uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de 

BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT wordt of werd aangegaan. 

Deze voorwaarden worden aan de nieuwe opdrachtgever overgemaakt bij de eerste 

samenwerking tussen de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT en deze nieuwe opdrachtgever, en 

worden aan alle bestaande opdrachtgevers bezorgd bij een wijziging van deze algemene 

voorwaarden. 

Mogen wij u verzoeken om, in het kader van de door u bestelde diensten, deze bundel door 

te nemen, en deze te ondertekenen. 

Deze voorwaarden dienen op elke bladzijde (desgevallend de voorkant en de ommezijde) 

geparafeerd te worden. 

Op de laatste bladzijde dienen de gevraagde gegevens aangevuld te worden, en dient de 

volledige handtekening aangebracht te worden. 

Voor zover u voor eender welke reden niet akkoord kan gaan met deze voorliggende 

voorwaarden, dan verzoeken wij u om ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen, uiterlijk 2 

dagen voor het ten uitvoer brengen van de bestelde diensten. 

Voor zover u voor eender welke reden niet akkoord kan gaan met deze voorliggende 

voorwaarden, behoudt de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT zich het recht voor om, zonder enige 

vorm van schadevergoeding, de bestelde diensten te annuleren. 

Voor zover de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT het voorliggende document niet uiterlijk 2 dagen 

voor het ten uitvoer brengen van de bestelde diensten heeft mogen ontvangen en voor zover 

u de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT uiterlijk 2 dagen voor het ten uitvoer brengen van de 

bestelde diensten niet schriftelijk heeft verwittigd dat u niet akkoord kan gaan met deze 

voorwaarden, én de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT beslist om, voor gelijk welke reden, de 

diensten alsnog te leveren, dan zullen deze beheerst worden door deze algemene 

voorwaarden. 

De BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT dankt u voor het in haar gestelde vertrouwen, en kijkt uit 

naar de verdere samenwerking. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

NL: 
Deze algemene voorwaarden zijn tevens beschikbaar in het Frans en Engels.  
Voor zover u deze algemene voorwaarden in de verkeerde taal heeft ontvangen dient u de 
BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT hier onverwijld van te verwittigen, waarna de correcte, dan 
wel de gewenste, versie u wordt overgemaakt.  
Voor zover van deze mogelijkheid gebruikt wordt gemaakt, doet deze op geen enkele wijze 
afbreuk aan de termijnen die in deze algemene voorwaarden voorzien zijn. 
EN: 
These general terms and conditions are also available in Dutch and French.  
Should you have received them in the wrong language, please immediately inform BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT, and you will receive the correct or desired version.  
If you make use of this possibility, the delivery of another version of these general terms and 
conditions do not affect the terms thereof. 
FR: 
Les présentes conditions générales sont également disponibles en langue néerlandaise, et 
anglaise.  
Si vous avez reçu les présentes conditions générales dans une langue incorrecte, nous vous 
prions d’en avertir la VUYLSTEKE TRANSPORT SPRL sur-le-champ, après quoi la version 
correcte ou souhaitée vous sera transmise.  
Dans la mesure où vous profitez de cette possibilité, cela ne portera aucunement préjudice 
aux délais prévus dans les présentes conditions générales. 



 

TITEL I: Algemeen 
1.  Deze voorwaarden beheersen alle professionele relaties tussen de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT en haar contractspartijen, ongeacht of deze specifieke contractspartij een 
handelaar dan wel een particulier uitmaakt. Behoudens de uitdrukkelijke erkenning daartoe 
door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere 
mogelijke voorwaarden van contractspartijen. 
2. Afhankelijk van de concrete diensten die door een opdrachtgever worden besteld, zijn 
één of meerdere van de titels van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Titel I is steeds van toepassing. 
Titel II is van toepassing voor zover de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT ten overstaan van haar 
opdrachtgever optreedt als vervoerder. BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT zal geacht worden als 
vervoerder op te treden voor zover zij zich verbonden heeft om zelf het vervoer uit te voeren. 
Titel III is van toepassing voor zover de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT enige goederen onder 
zich dient te houden, zij het voor of na een transport, dan wel los van eender welk transport. 
Titel IV is van toepassing voor zover BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT optreedt als 
depannagedienst. 
Titel V is van toepassing voor zover VULSTEKE TRANSPORT BVBA optreedt als verhuurder van 
materiaal. 
Titel VI is van toepassing voor zover de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT een beroep doet op 
één of meerdere onderaannemers. 
Voor zover meerdere titels terzelfdertijd van toepassing zijn op de opdracht die uitgevoerd 
wordt door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT zal, in het geval verschillende artikels dezelfde 
materie regelen, het artikel dat voor de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT het voordeligst is 
toepassing verkrijgen. 
3. De BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen 
op alle materiaal en/of goederen die zij transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich 
heeft, en dit tot dekking van alle sommen die haar opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook, 
aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT verschuldigd is of verschuldigd zal zijn. 
Deze rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het schadebeding en 
eventuele kosten. 
Voor zover deze rechten uitgeoefend werden, en de goederen door de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT vrijgegeven werden, doch niet werden opgehaald door de contractspartij of waar 
geen verdere afspraken rond werden gemaakt, en dit binnen de 90 dagen na de vrijgave, zal 
de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT de mogelijkheid hebben om deze goederen te verkopen, en 
dit op eender welke wijze. 
Voor zover de verschuldigde bedragen vaststaan, en niet betwist worden, zullen deze rechten 
ophouden te bestaan van zodra de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT volledig vergoed werd, dan 
wel van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het 
volledig te vergoeden bedrag. 
Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot kunnen worden, zullen deze 
rechten ophouden te bestaan van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld 
ten belope van het door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT ingevorderde bedrag én de 
contractspartij zich verbonden heeft tot het binnen een zekere termijn voldoen van de 
ingevorderde bedragen, eens deze zijn komen vast te staan. 
4. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm 
van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT 
schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die de BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, 
of die deze laatsten op de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT hebben.  
Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel 
betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige 
samenloop. 



 

Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Wet d.d. 15 december 2004 
betreffende de financiële zekerheden art. 1295 B.W. niet van toepassing verklaard. 
De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke 
aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan 
wel op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, 
waaronder niet-limitatief begrepen kan worden: betalings- en leveringsverplichtingen, elke 
schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om een onderpand 
te geven, dan wel het te behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste. 
Voor zover een contractspartij van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT een factor wenst in te 
schakelen, dan verplicht zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit 
recht tot schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De contractspartij verplicht zich ertoe de 
BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de 
ingeschakelde factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. 
5. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de contractpartij geschokt wordt 
door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de contractspartij en / of andere aanwijsbare 
andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de 
contractspartij aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt 
de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van 
de opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorsen om van de 
contractspartij afdoende zekerheden te verkrijgen. 
Indien de contractspartij hierop weigert in te gaan, heeft de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT 
het recht om de opdracht gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren. 
Dit onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en interesten in hoofde van de BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT. 
Er zal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de contractspartij een beroep 
doet op de Wet d.d. 30 januari 2009 betreffende de continuïteit der ondernemingen, dan wel 
indien de contractspartij het faillissement aanvraagt of failliet verklaard wordt. 
Alle op het ogenblik van een faillissement openstaande bedragen zullen onmiddellijk opeisbaar 
worden, en artikel 4 van deze titel zal erop kunnen worden toegepast. 
Voor zover de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT enige fiduciaire eigendomsoverdracht heeft 
geplaatst bij de failliet verklaarde partij, of bij de partij die gebruik maakt van de Wet d.d. 30 
januari 2009 betreffende de continuïteit der ondernemingen, zal deze eigendomsoverdracht 
op het eerste verzoek van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT een einde nemen, en zal deze 
integraal moeten uitbetaald worden, waarbij toepassing kan gemaakt worden van artikel 4 van 
deze titel. 
6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn de 
facturen steeds betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur zonder korting. 
Voor zover de contractspartij onmiddellijk aan de chauffeur / operator wenst te betalen is dit 
enkel toegelaten voor zover dit voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen met de 
BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT. Een akkoord hiertoe van de chauffeur / operator is niet 
afdoende. 
Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de contractspartij van de BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT.  
Betalingen die niet door de contractspartij zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen 
vrij door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT worden in mindering gebracht op hetgeen door de 
cliënt aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT verschuldigd is. 
De contractspartij verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid 
waaronder hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op te 
schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die de BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT haar rekening brengt. 
Voor zover de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT geen tijdige betaling ontvangt, zal zij, zonder 
verdere ingebrekestelling, interesten kunnen aanrekenen vanaf de vervaldag van de factuur. 



 

Deze interesten worden gerekend aan de interestvoet voorzien door artikel 5 van de Wet d.d. 
2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
Daarnaast zal de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT ofwel op de eerstvolgende factuur, dan wel 
per aangetekend schrijven, een schadevergoeding kunnen aanrekenen ten belope van 10% 
van het door de contractspartij niet betaalde bedrag, met een minimum van 125,00 EUR en 
een maximum van 2.500 EUR. 
Voor zover de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT enige kosten heeft moeten maken om de 
contractspartij aan te manen tot betaling over te gaan, bijvoorbeeld de kosten van een 
aanmaning, een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, zal de contractspartij gehouden zijn 
deze kosten integraal te vergoeden. 
7. Voor zover de contractspartij voor enigerlei reden opmerkingen heeft omtrent een 
factuur, dan wel enig ander geschrift uitgaande van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT, zal dit 
enkel ontvankelijk zijn voor zover de contractspartij de opmerking binnen de 8 dagen na 
verzending van de factuur, dan wel het geschrift, aangetekend aan de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT bezorgd wordt. 
8. Voor zover de planning van enige activiteiten aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT 
toevertrouwd wordt, zullen alle eventuele bestellingen uiterlijk om 15u de voorgaande dag per 
mail, dan wel fax, aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT worden meegedeeld. 
Indien bestellingen slechts na 15u van de dag voorafgaand aan de verzending / het transport 
/ de opslag worden meegedeeld kan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit. 
De opdrachtgever is gehouden tot het aanleveren van afdoende gegevens omtrent de in te 
plannen activiteit. Hieronder wordt onder andere begrepen: volledige identiteit ontvanger, 
gegevens van contactpersonen, relevante telefoonnummers, correcte leveradressen, en alle 
voor Titel II, III, IV en V relevante informatie. 
Indien deze gegevens niet correct, dan wel onvolledig blijken, is de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Voor 
zover de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT door deze niet-correcte, dan wel onvolledige, 
gegevens schade lijdt, zal de opdrachtgever ertoe gehouden zijn deze integraal te vergoeden. 
9. In geval van enige betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
West-Vlaanderen c.q. Gent, telkens afdeling Kortrijk bevoegd. Het Belgische recht zal steeds 
van toepassing zijn. 
 



 

Titel V: verhuur van materiaal 
1. De rechtsverhouding met de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT wordt beheerst door 
onderstaande huurvoorwaarden. 
Ondertekening van de overeenkomst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige 
voorwaarden in, met uitsluiting van alle andersluidende.  
De ondertekenaar van de huurovereenkomst is hoofdelijk verantwoordelijk voor de 
verplichtingen van de huurder in wiens naam hij verklaart te handelen.  
 
2. Huurder moet in het bezit zijn van een rijbewijs, geldig in het land van de verhuur alsook 
in alle andere landen waar het voertuig zal gebruikt worden.  
Het rijbewijs moet zijn uitgegeven door de bevoegde autoriteiten minstens 12 maanden voor 
de start van de verhuur.  
Als toevoeging op het normale rijbewijs, is een internationaal rijbewijs ook verplicht indien het 
normale rijbewijs geschreven is in een andere taal dan de taal van het land van het 
verhuurbedrijf of bestaat uit tekens die onleesbaar zijn in het land van het verhuurbedrijf. Het 
internationale rijbewijs is alleen geldig in het geval vergezeld van het normale rijbewijs. 
Huurder moet in het bezit zijn van een geldig identiteitskaart of paspoort. 
Huurder dient in het bezit te zijn van een geldige kredietkaart met de vervaldatum na de 
einddatum van het verhuurcontract. 
 
3. De huur neemt pas een aanvang na ondertekening van de overeenkomst met de 
tegensprekelijke vaststelling van de staat van het verhuurd materiaal, de betaling van de 
verschuldigde huurgelden en het stellen van de waarborg. 
De huur eindigt pas op het ogenblik dat het verhuurd materiaal door de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT effectief in ontvangst wordt genomen.  
Voor ieder gestarte periode van 24 uren wordt een volledig extra dagtarief aangerekend, 
zonder dat dit een stilzwijgende velenging van de overeenkomst als gevolg heeft. 
Wanneer het verhuurd materiaal voortijdig terug bij de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT wordt 
afgeleverd, blijft de huursom voor de volledig overeengekomen huurperiode verschuldigd 
zonder dat de huurder recht heeft op enige teruggave van huurgelden. 
Het verhuurd materiaal dient de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT op een door haar aangeduide 
plaats binnengeleverd te worden en dit tijdens de normale openingsuren. 
Voor de huur van een voertuig dient de huurder de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT te 
verwittigen indien hij tijdens de duur van het huurcontract het voertuig zal gebruiken buiten 
de nationale grenzen. 
De volgende landen zijn aanvaard door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT: landen van de 
Europese Unie. 
Indien het verhuurd materiaal, zelfs met akkoord van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT, op 
de door haar aangeduide plaats wordt achtergelaten/binnengeleverd, buiten de openingsuren 
of wanneer het verhuurd materiaal, zelfs met akkoord van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT, 
elders wordt achtergelaten/binnengeleverd, zal de huurder verantwoordelijk blijven voor het 
verhuurd materiaal tot aan de effectieve inontvangstname door de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT. 
Indien de huurder de huurovereenkomst wil verlengen dient hij vóór het verstrijken van de 
initiële overeenkomst contact op te nemen met de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT om de 
verlenging te regelen. 
Partijen kunnen zich hoe dan ook niet beroepen op de stilzwijgende verlenging van de 
huurovereenkomst. 
Niet tijdige inlevering zal door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT aanzien worden als 
oplichting, bedrog en misbruik van vertrouwen.  



 

In elk geval zal de huurder bij laattijdige inlevering vanaf het vijfde uur een forfaitaire en 
onherleidbare schadevergoeding voor winstderving en administratiekosten van 150 EURO 
(exclusief BTW) verschuldigd zijn aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT.  
Voor het ophalen van een om welke reden dan ook zonder schriftelijk akkoord van de BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT achtergelaten verhuurd materiaal zal aan de huurder een vergoeding 
aangerekend worden ad 1,50 EURO/Km (exclusief BTW) met een minimum van 300 EURO 
(exclusief BTW). 
Na beëindiging van de huurovereenkomst heeft de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT bij niet 
teruggave van het verhuurd materiaal het recht het dit op kosten van de huurder, waar zij het 
aantreft, terug in bezit te nemen, de huurder geeft daartoe uitdrukkelijk toestemming aan de 
aangestelde van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT zich toegang te verschaffen tot de door 
hem gebruikte gebouwen en terreinen.  
In geval van diefstal van het verhuurd materiaal zal deze overeenkomst geacht worden te 
lopen tot op het ogenblik dat de huurder aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT een attest van 
klachtneerlegging wegens diefstal bij de bevoegde politiediensten overhandigt. 
In geval van faillissement, gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening of kennelijk 
onvermogen van de huurder heeft de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT het recht de 
huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als 
ontbonden te beschouwen, de huurgelden zullen in voorkomend geval tot op die datum 
afgerekend worden. 
In geval van gebruik van het verhuurd materiaal in strijd met huidige overeenkomst heeft de 
BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT eveneens het recht de huurovereenkomst van rechtswege en 
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen met betaling door 
de rechthebbende van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 dagen 
huur, na afrekening van de huurgelden tot op datum van deze ontbinding. 
Zo de huurder de huurovereenkomst annuleert nog voor de aanvang van de overeengekomen 
huurperiode, dan zal een dossierkost ad 50 EUR worden aangerekend. 
 
4. De BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT verzekert dat het verhuurd materiaal geschikt is voor 
verhuur bij het begin van de huurperiode en dat het verhuurd voertuig rijvaardig is.  
De huurder erkent het verhuurd materiaal in ontvangst genomen te hebben in de staat zoals 
deze blijkt uit de vermeldingen op de tegensprekelijke schadevaststellingen, volledig gereinigd 
en voorzien van de wettelijk verplichte veiligheidsuitrusting. Bij het binnenleveren van het 
verhuurd materiaal zal eveneens tegensprekel ijk de staat ervan vastgesteld worden. Alle 
eventuele kosten aan het verhuurd materiaal 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. 
Indien het verhuurd materiaal al dan niet met uitdrukkelijk akkoord van de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT buiten de openingsuren van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT wordt 
achtergelaten en/of de huurder het verhuurd materiaal dusdanig vuil, exterieur en/of interieur, 
binnen levert dat een gedetailleerde vaststelling van de staat van het verhuurd materiaal niet 
onmiddellijk mogelijk is of indien de huurder niet wenst te wachten op het uitvoeren van een 
tegensprekelijke vaststelling, is het bijgevolg onmogelijk om op het ogenblik dat het verhuurd 
materiaal wordt binnengeleverd en/of achtergelaten een tegensprekelijke vaststelling op te 
maken.  
In deze gevallen zal de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT, op het ogenblik dat zij het verhuurd 
materiaal effectief onder haar beheer neemt en/of op het ogenblik dat het verhuurd materiaal 
voldoende gereinigd is, een vaststelling van de staat van het voertuig maken, bij vaststelling 
van bijkomende schade aan het verhuurd materiaal en/of dat het verhuurd vuil is en dient 
gereinigd te worden dan wel het voertuig met minder brandstof wordt ingeleverd dan bij 
vertrek, zal zij de huurder hiervan via aangetekend schrijven op de hoogte stellen tezamen 
met een begroting van de vergoeding voor de aldus gedane vaststellingen. 



 

In geval van niet akkoord door de huurder met de door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT 
vastgestelde herstelvergoedingen en/of gedane schadevaststellingen in de hiervoor 
beschreven gevallen dient hij de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT hiervan binnen de 3 
werkdagen na ontvangst van de door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT gedane mededeling 
via een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.  
Bij gebreke aan zulkdanige melding binnen de gestelde termijn wordt het akkoord van de 
huurder onherroepelijk vermoed.  
In geval zulke melding van niet akkoord wel tijdig gedaan wordt zal het dossier zo spoedig als 
mogelijk voorgelegd worden aan een in gemeen overleg aangeduide deskundige die een 
definitieve beslissing, waartegen geen beroep openstaat, zal nemen aangaande de 
vastgestelde schades en de daaraan verbonden correcte herstelvergoedingen, kosten hiervan 
zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld of zullen verdeeld worden over de 
partijen in de verhouding zoals door de deskundige bepaald. 
Indien voorhanden zal de deskundige zich baseren op de tegensprekelijke vaststellingen en 
de bij inlevering door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT of diens aangestelde genomen foto’s. 
De huurder aanvaardt uitdrukkelijk het verhuurd materiaal in een normale staat van werking 
ontvangen te hebben. 
In negatief geval heeft hij tot 4 werkuren na in ontvangst name van het verhuurd materiaal 
de mogelijkheid om dit aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT te melden. 
Alle mechanische schade aan het verhuurd materiaal welke te wijten is aan het gebruik van 
ervan en/of de mechanische schade die substantieel is toegenomen door het gebruik van het 
verhuurd materiaal door de huurder zal volledig en onverkort ten laste van deze vallen.  
Bij vaststelling van mechanische schade aan het voertuig waarvan de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT besluit dat deze met zekerheid is ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig 
door de huurder omwille van een foutief gebruik, zal deze hiervan via aangetekende brief op 
de hoogte gebracht worden. 
De huurder beschikt dan over een periode van 3 werkdagen na aanbieding van de 
aangetekende brief om – eveneens via aangetekende brief – zijn eventuele bezwaren te laten 
geworden en een tegensprekelijke expertise aan te vragen, in geval van niet-reactie zal hij 
onherroepelijk als aansprakelijk voor de bijkomende schade beschouwd worden. 
 
5. De BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT heeft het recht om van de huurder te eisen dat deze, na 
ondertekening van de huurovereenkomst, een bepaald bedrag op zijn rekening blokkeert.  
Dit bedrag zal in de huurovereenkomst worden vermeld en zal worden berekend op basis van 
de voorziene huurperiode van het verhuurd materiaal. 
De waarborg zal verzekerd worden door een credit card of elke andere betaalwijze die door 
de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT wordt geaccepteerd.  
De huurder verleent de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT expliciete toestemming om alle 
verschuldigde bedragen te innen van deze credit card of via andere geaccepteerde 
betaalwijzen, dit conform de bepalingen uit de algemene voorwaarden en/ of specifieke 
bepalingen uit de huurovereenkomst zoals: de schade, de extra afgelegde kilometers, de 
bijkomende huurdagen, de eventuele brandstoftoeslag, de vrijstellingen. 
Indien de huurder alle verplichtingen is nagekomen en de verschuldigde bedragen zijn betaald, 
zal de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT op het einde van de huurperiode de daadwerkelijk 
gestorte waarborgsom terugbetalen aan de huurder en verbindt de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT op de waarborg anders dan in geld gesteld geen beroep te doen 
  
6. De huurder is verantwoordelijk voor elke inbreuk op de contractuele bepalingen alsook op 
de vigerende wetten en verkeersreglementering gedurende de verhuurperiode.  
Op vraag de politie kan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT de persoonlijke gegevens van de 
huurder aan hen bezorgen.  



 

Dit zal gebeuren binnen het wettelijke kader betreffende de privacy en bescherming van 
persoonsgegevens. 
Het verhuurd materiaal wordt verhuurd met het oog op een normaal gebruik en het is verboden 
voertuigen te overladen of het laadvermogen te overschrijden.  
In het geval van een huurovereenkomst met onbeperkte kilometers wordt ‘onbeperkt’ bedoeld 
in het kader van een normaal gebruik of in elk geval minder dan 500 km per dag en minder 
dan 10.000 km per maand.  
Bij het overschrijden van deze maxima zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van 
€ 0,5 (exclusief BTW) per overschrijdende kilometer, behoudens bewijs van grotere schade 
door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT.  
Het verhuurd materiaal mag op verantwoordelijkheid van de huurder slechts gebruikt worden 
mits stipte naleving van de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen.  
Het is de huurder verboden het gehuurde goed: 
a. te gebruiken om gelijk welk ander voorwerp te duwen of te slepen; 
b. te gebruiken voor illegale doeleinden; 
c. te laten gebruiken door een bestuurder welke niet als dusdanig op de overeenkomst vermeld 
wordt; 
d. onder te verhuren; 
e. te gebruiken voor snelheidsproeven of andere wedstrijden; 
f. te gebruiken voor bezoldigd goederenvervoer, behoudens indien het gaat om 
bedrijfswagens; 
g. te gebruiken voor koeriersdiensten of bezoldigd personenvervoer of daarmee gelijkgesteld 
personenvervoer; 
h. te gebruiken met dak koffer, bagagedrager of andere, tenzij voorzien door de BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT; 
i. te gebruiken voor transport van zware objecten, licht ontvlambare en gevaarlijke producten 
of producten welke vlekken maken; 
j. te gebruiken voor verhuur of voor scholing 
k. te gebruiken voor vervoer van eender welk goed dat door zijn geur of toestand, het verhuurd 
materiaal kan beschadigen of de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT tijd of geld doet verliezen 
waardoor de wagen niet onmiddellijk terug verhuurd kan worden; 
l. te gebruiken in landen welke niet op de verzekeringskaart voorkomen alsook de landen welke 
op de voorzijde van deze overeenkomst uitdrukkelijk uitgesloten worden, onverminderd de 
bepalingen van paragraaf 1 van huidig artikel. 
Elke inbreuk op één van bovenstaande bepalingen geeft de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT 
het recht om de overeenkomst automatisch en zonder enige ingebrekestelling ten laste van 
de huurder te verbreken zonder dat deze aanspraak kan maken op teruggave van de niet 
verbruikte huurgelden, behoudens bewijs van grotere schade.  
De huurder alleen beschikt over het recht van beheer van het verhuurd materiaal gedurende 
de huurperiode en draagt er bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor. 
De val beveiliging (harnas) voor de hoogtewerker is te voorzien door de huurder. 
  
7. Alle kosten voor normaal onderhoud en herstellingen vallen ten laste van de BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT, alle kosten te wijten aan nalatigheid van de huurder (bijv. 
motorschade door gebrek aan motorolie of koelvloeistof, gebruik verkeerde brandstof, schade 
door overbelasting enz.) vallen ten laste van de huurder.  
De huurder mag geen herstellingen van welke aard dan ook aan het voertuig laten uitvoeren 
behoudens met de toestemming van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT.  
De huurder dient alle door de constructeur voorgeschreven dagelijkse controles van de 
vloeistofniveaus uit te voeren als goede huisvader en indien een onderhoudsinterval bereikt 
wordt, dadelijk contact op te nemen met de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT en niet meer 
verder te rijden met het voertuig.  



 

Deze voorschriften kunnen voor elk voertuig in de documenten die zich in het handschoenvakje 
bevinden geraadpleegd worden. 
 
8. In het kader van huidige huurovereenkomst is de huurder volgende bedragen verschuldigd 
aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT: 

 eventueel verbruik brandstof, eventuele kosten voor reiniging bij extreme bevuiling, 
eventuele herstellingen van bijkomende schades alsook de gevolgen van diefstal tot 
het bedrag waar de huurder volgens zijn overeenkomst aansprakelijk voor is, en alle 
kosten voor het laattijdig binnenbrengen en/of verkeerd gebruik van het voertuig; 

 alle kosten, met inbegrip van de gerechts- en administratiekosten, door de BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT gemaakt ter invordering van de door de huurder 
verschuldigde bedragen die niet op vervaldag werden voldaan; 

 alle kosten welke voortvloeien uit het gebruik door de huurder van het voertuig, 
inbegrepen depannagekosten na ongeval waarbij de bestuurder van het middels 
huidige overeenkomst gehuurde voertuig in fout is. Per proces-verbaal en/of retributie 
die door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT ontvangen wordt betreffende de periode 
dat het voertuig onder beheer van de huurder is zal door deze een behandelingskost 
van € 25 (exclusief BTW) verschuldigd zijn, en dit per schrijven en/of 
herinneringsschrijven dat de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT dient te versturen. Wat 
betreft de parkeerretributies welke aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT worden 
toegezonden zullen deze, teneinde de kosten voor de huurder niet te doen oplopen, 
door de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT voldaan worden bij ontvangst van de eerste 
melding. De BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT zal de aldus door haar betaalde sommen 
aan huurder aanrekenen, onverminderd de toepassing van de bovenvermelde 
behandelingskost van € 25 (exclusief BTW). 

 kosten voor het terughalen van het voertuig, zoals hiervoor voorzien in artikel 3; 
  
9. Personen contractueel gerechtigd het voertuig te besturen zijn tijdens de looptijd van de 
huur conform de Belgische wetgeving verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid 
(vrijstelling ad 150 EUR voor schade aan de tegenpartij).  
Regres van de verzekeraar valt steeds ten laste van de huurder. 
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 verhuurd voertuig is omnium verzekerd voor eigen schade en diefstal met een vrijstelling 
van 500 EUR (1000 EUR voor personen jonger dan 23 jaar). 
Bij ongeval in fout in het buitenland is de repatriëring ten laste van de huurder tenzij anders 
overeengekomen, in geval de huurder op welke wijze dan ook schuld heeft aan het ongeval 
zal de overeenkomst geacht worden verder te lopen tot op het ogenblik dat het voertuig terug 
ter beschikking is van De BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT. 
De geldigheid van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid alsook de beperkingen in 
verantwoordelijkheid voor eigen schade en diefstal is strikt beperkt tot de huurperiode, 
daarbuiten zal de huurder integraal aansprakelijk zijn voor alle eventuele schade aan het 
voertuig en personen.  
Alle mechanische schade aan het voertuig welke te wijten is aan het gebruik van het voertuig 
en/of de mechanische schade aan het voertuig die substantieel is toegenomen door het 
gebruik van het voertuig door de huurder zal volledig en onverkort ten laste van deze vallen 
inclusief de mogelijke extra kosten van sleping, depannage of aanverwante 
  



 

10. Huurder moet in geval van ongeval, diefstal en poging tot diefstal onmiddellijk aangifte 
doen bij de bevoegde politiediensten en binnen de 24 uur de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT 
in kennis stellen.  
In de aangifte aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT dienen de omstandigheden, datum, 
plaats en tijdstip van het voorval, adres van de eventuele tegenpartij, PV-nummer en de 
gegevens van de verbaliserende politiedienst vermeld te staan.  
De huurder mag geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van de BVBA VUYLSTEKE 
TRANSPORT op zich nemen. 
Indien de huurder het verhuurd materiaal 14 kalenderdagen na het contractueel voorziene 
einde van de overeenkomst nog niet heeft binnengeleverd, behoudens in de gevallen waar de 
niet aflevering niet aan hem kan aangerekend worden en hij de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT 
daarvan op correcte wijze op de hoogte heeft gebracht, zal het verhuurd materiaal als definitief 
gestolen door de huurder beschouwd worden.  
De huurder zal in voorkomend geval naast de huurgelden tot op die datum en de 
administratiekosten vermeldt onder artikel 2, eveneens de waarde van het verhuurd materiaal 
verschuldigd zijn aan de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT. 
Indien de huurder betrokken is bij een ongeval met derden en hij nalaat hetzij een behoorlijk 
door de bij het ongeval betrokken partijen ingevuld en ondertekend "aanrijdingsformulier" 
hetzij een PV van een bevoegde politiedienst voor te leggen zal deze huurder niet enkel de 
vrijstelling voorzien in de WAM-verzekering waarvan sprake in artikel 8 in fine van deze 
voorwaarden dienen te betalen, maar eveneens een vergoeding voor bijkomende 
administratiekosten gelijk aan € 250 (exclusief BTW), onverminderd eventuele gerechtskosten.  
In geval de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT bij gebreke aan overhandiging van een voornoemd 
"aanrijdingsformulier" of PV twijfelt aan het feit of er al dan niet derden betrokken waren bij 
het ongeval is zij gerechtigd ter zake een verklaring op eer van de huurder te vragen, bij het 
niet verstrekken van gezegde verklaring op eer zal het desbetreffende schadegeval verder 
afgewerkt worden als een ongeval zonder derden.  
De huurder zal in elk geval volledig aansprakelijk zijn voor alle schade berokkend aan het 
voertuig indien hij valse inlichtingen heeft verschaft tijdens het afsluiten van de overeenkomst.  
De huurder is volledig aansprakelijk voor de overtredingen en misdrijven door hem gedaan 
tijdens de huurperiode, hij zal in elk geval aan de bevoegde overheden verklaren het voertuig 
niet te gebruiken voor rekening van de BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT, hij vrijwaart ter zake 
uitdrukkelijk De BVBA VUYLSTEKE TRANSPORT. De huurder verplicht er zich toe om 
desgevallend elke derde op de hoogte te brengen van het eigendomsrecht van De BVBA 
VUYLSTEKE TRANSPORT op het voertuig. 
 
11. Alle vermelde prijzen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn exclusief 
BTW (tenzij anders vermeld). 
 
12. De nietigheid of onwerkzaamheid van één van de bepalingen zal onderhavige voorwaarden 
niet in het gedrang brengen. 



 

In te vullen door de ondertekenende partij: 

 Volledige naam:  ....................................................................  

 KBO-nummer:  ....................................................................  

Rechtsvorm:  ....................................................................  

 Adres:  ....................................................................  

   ....................................................................  

 Fax:  ....................................................................  

 Mailadres:  ....................................................................  

Gegevens contactpersoon:  ....................................................................  

   ....................................................................  

Gegevens persoon die deze  

voorwaarden ondertekend:  ....................................................................  

   ....................................................................  

Hoedanigheid persoon  

die deze voorwaarden  

ondertekend:  ....................................................................  

   ....................................................................  

Volledige handtekening,  

voorafgegaan door een eigenhandig geschreven ‘Gelezen & Goedgekeurd’ 

 
 


